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Ata da 65ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 24 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
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ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro Dias –
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Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José
Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonse-
ca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz Ota-
vio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo
Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miran-
da – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet –
Renan Calheiros – Roberto Freire – Roberto Requião
– Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio
Machado – Teotônio Vilela Filho – Thelma Siqueira
Campos – Tião Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente será dedicado a comemorar o centenário
de criação da Fundação Oswaldo Cruz, nos termos
dos Requerimentos nºs 76 e 76-A, de 2000, de auto-
ria dos Senadores Carlos Patrocínio, Lúcio Alcântara
e outros Srs. Senadores.

Tenho o prazer de convidar, para tomar assento
à mesa, o Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Dr.
Eloi de Souza Garcia.

Como primeiro orador inscrito, concedo a pala-
vra ao Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr.Presidente, Senador
Geraldo Melo, Dr. Eloi de Souza Garcia, Presidente
da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Otávio Azevedo
Mercadante, que, nesta oportunidade, representa S.
Exª o Ministro da Saúde, Senador José Serra, Srªs e
Srs. Senadores, estamos reunidos no plenário desta
Casa, no dia de hoje, para homenagear uma das insti-
tuições mais respeitáveis de nosso País: a Fundação
Oswaldo Cruz.

O transcurso de seu centenário, neste 25 de
maio, nos propicia oportunidade ímpar para enaltecer
o trabalho de homens e de mulheres que se dedi-
caram à ciência e à tecnologia em saúde no Brasil e
colocaram o País em posição de destaque no cená-
rio científico latino-americano e mundial.

Criada em 25 de maio de 1900, sob o nome de
Instituto Soroterápico Federal, por iniciativa do Ba-
rão de Pedro Afonso, seu primeiro Diretor-Geral, a
Instituição teve como objetivo inicial a produção de
soro contra a peste bubônica, que vitimava grande nú-
mero de trabalhadores do Porto de Santos, em São
Paulo.

Sob a direção de Oswaldo Cruz, dois anos de-
pois, e sediado na antiga Fazenda Manguinhos, no
Rio de Janeiro, o Instituto, além de produzir soros e
vacinas, passou a dedicar-se também à pesquisa bá-
sica e aplicada, à medicina tradicional e à necessária
formação de recursos humanos para enfrentar as en-
demias e epidemias que grassavam em nosso País,
carente de condições sanitárias satisfatórias e de
ações de saúde pública.

A trajetória vitoriosa da Instituição, ao longo do
Século XX, deve muito ao espírito idealista e empre-
endedor de Oswaldo Cruz. Impõe-se, portanto, reve-
renciar, neste momento, sua memória e destacar
seus feitos, indissociáveis da história da Fundação
que leva o seu nome.

Oswaldo Cruz foi um brasileiro de talento e um
cientista excepcional, em sua época. Com especiali-
zação realizada no renomado Instituto Pasteur, de Pa-



ris, que reunia os grandes nomes da Ciência mundial
de então, o jovem médico bacteriologista regressou
ao Brasil, após realizar estudos sob a direção dos
eminentes cientistas Emile Roux e Guyon.

Os quinze anos em que esteve à frente da Insti-
tuição foram marcados por uma ação efetiva e deter-
minada e por memoráveis campanhas de saneamen-
to, especialmente no Rio de Janeiro, assolado por
surtos e epidemias de peste, febre amarela e varíola.

Nomeado Diretor-Geral de Saúde Pública, em
1903, o grande bacteriologista brasileiro utilizou o
Instituto como base de apoio técnico-científico e com-
bateu enérgica e eficazmente os transmissores des-
sas doenças, alterando os métodos tradicionais de
combate a elas.

Criou a polícia sanitária e as brigadas ma-
ta-mosquitos, que percorriam ruas, casas, jardins e
quintais, eliminando focos de insetos e de roedores,
impedindo a manutenção de águas estagnadas onde
se desenvolviam as larvas dos transmissores.

Sua atuação enfrentou oposição cerrada e até
mesmo um levante popular – a Revolta da Vacina, em
1904, quando foi tornada obrigatória a vacinação con-
tra a varíola. O êxito das medidas não se fez tardar e
pôde ser medido pela redução significativa dos casos
das doenças e do número de óbitos.

O trabalho e a atuação do cientista e da Institui-
ção estão intimamente ligados, dando renome a am-
bos. Oswaldo Cruz, como assinalou o cientista Eduar-
do Costa, professor titular da Escola Nacional de Saú-
de Pública, ”pôs o Instituto no espaço de sua ação
para servir à Nação brasileira“.

O alto nível do trabalho da Instituição foi reco-
nhecido até no exterior, levando-a a receber, em
1907, a medalha de ouro da Exposição Internacional
de Higiene do Congresso Internacional de Higiene e
Demografia, em Berlim, na Alemanha.

Passando a denominar-se Instituto Oswaldo
Cruz, em 1908, a Instituição ampliou seu raio de atua-
ção. O trabalho realizado pelos cientistas de Mangui-
nhos estendeu-se além da Capital da República, con-
tribuindo decisivamente para a ocupação do interior
do País e para o nosso desenvolvimento científico.

Numa das muitas expedições empreendidas pe-
los pesquisadores do Instituto, o cientista Carlos Cha-
gas, outro grande nome da Ciência nacional, desco-
briu, em 1909, no norte de Minas Gerais, o Trypano-
soma cruzi, transmissor da Doença de Chagas, uma
das mais importantes descobertas da história científi-
ca do nosso País.

O levantamento pioneiro sobre as condições de
vida das populações do interior, realizado pelos pes-
quisadores do Instituto, colaborou significativamente
para o desenvolvimento nacional e fundamentou de-
bates acirrados, que resultaram na criação do Depar-
tamento Nacional de Saúde Pública, em 1920.

A história da Instituição também conheceu obs-
táculos. Após a Revolução de 30, o Instituto Oswaldo
Cruz foi transferido para o recém-criado Ministério da
Educação e Saúde Pública, perdeu autonomia, parte
de seu corpo funcional e tornou-se mais vulnerável às
interferências políticas.

Décadas depois, nos anos 50 e 60, os pesquisa-
dores do Instituto fizeram um movimento em prol da
criação do Ministério da Ciência e da transferência do
setor de pesquisa do País para esse órgão, por consi-
derarem que a política governamental priorizava qua-
se exclusivamente a produção de vacinas já desen-
volvidas, relegando as novas pesquisas ao segundo
plano.

Essa polêmica culminou com o chamado ”Mas-
sacre de Manguinhos“, em 1970, com a cassação dos
direitos políticos e a aposentadoria compulsória de
dez renomados cientistas do Instituto. A luta, porém,
não foi em vão. As autoridades deram-se conta da ne-
cessidade de dar mais atenção à pesquisa científica
no País.

No mesmo ano, a Instituição sofreu significativa
transformação. O então Instituto Oswaldo Cruz fun-
diu-se com a Fundação de Recursos Humanos para a
Saúde e o Instituto Fernandes Figueira, transforman-
do-se em Fundação Instituto Oswaldo Cruz, e, final-
mente, em 1974, passou a denominar-se Fundação
Oswaldo Cruz – Fiocruz.

Srªs e Srs. Senadores, nesta data tão significati-
va, é preciso que se faça justiça, que se enalteça a im-
portância do trabalho desenvolvido por Oswaldo
Cruz, Carlos Chagas e seus seguidores. É preciso
que se proclame o que esse trabalho significou e sig-
nifica para a pesquisa científica e tecnológica na área
de saúde no Brasil.

A centenária Instituição, que neste momento ho-
menageamos no plenário do Senado Federal, é hoje
um extraordinário centro de pesquisa e ocupa posi-
ção de liderança entre as instituições ligadas à saúde
na América Latina.

Nas últimas décadas, a Fiocruz viu novas unida-
des serem a ela incorporadas. Datam de 1976 o Insti-
tuto de Tecnologia em Imunobiológicos – Bio-Mangui-
nhos e o Instituto de Tecnologia em Fármacos –
Far-Manguinhos, que, além de desenvolverem tecno-
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logia, produzem vacinas, reagentes para diagnóstico
de doenças, medicamentos essenciais à rede de saú-
de pública e novos fármacos.

Hoje, a Fiocruz conta com cerca de 3.500 funcio-
nários em suas diferentes unidades técnico-científi-
cas, localizadas no campus de Manguinhos, nos
Estados de Pernambuco, Minas Gerais e Bahia e em
um escritório técnico no Amazonas.

São unidades da Fiocruz: o Instituto Oswaldo
Cruz, a Escola Nacional de Saúde Pública, o
Bio-Manguinhos, o Far-Manguinhos, o Instituto Fer-
nandes Figueira, o Instituto Nacional de Controle de
Qualidade em Saúde, a Casa de Oswaldo Cruz, a
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, o
Centro de Pesquisa Hospital Evandro Chagas, o Cen-
tro de Informação Científica e Tecnológica, o Centro
de Criação de Animais de Laboratório.

No Recife, em Belo Horizonte e em Salvador
funcionam, respectivamente, o Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães, o Centro de Pesquisas René Ra-
chou e o Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz.

A Fiocruz desenvolve ações na área de ciência
e tecnologia em saúde, incluindo atividades de pes-
quisa básica e aplicada, ensino, assistência hospita-
lar e ambulatorial de referência, formulação de estra-
tégias de saúde pública, informação e difusão, forma-
ção de recursos humanos, produção de imunobiológi-
cos e de medicamentos, kits de diagnósticos e rea-
gente, controle de qualidade e desenvolvimento de
tecnologias para a saúde.

O desenvolvimento de atividades tão múltiplas e
complexas e a execução de tal diversidade de atribui-
ções conferem à Fiocruz papel decisivo tanto nos pro-
gramas governamentais de saúde, ciência e tecno-
logia, quanto nos programas referentes à auto-sufi-
ciência em imunobiológicos, biotecnologia em saúde,
desenvolvimento tecnológico em diagnóstico de do-
enças transmissíveis e vigilância sanitária.

A Instituição vem dando prioridade a produtos
estratégicos, de maior conteúdo tecnológico e impor-
tância social, cujos altos custos de investimento em
pesquisa ou produção não despertem o interesse da
indústria farmacêutica privada.

Hoje, a Fiocruz é o maior centro produtor de
imunobiológicos da América Latina, sendo responsá-
vel pela fabricação de mais de 80% das vacinas con-
tra febre amarela consumidas no mundo. Produz ain-
da vacinas contra sarampo, meningite meningocócica
A e C e febre tifóide e está desenvolvendo a primeira
vacina contra a esquistossomose, no mundo, sob a
coordenação da pesquisadora Miriam Tendler, cujo

trabalho, Sr. Presidente, já tive oportunidade de enal-
tecer por intermédio deste microfone, em outra opor-
tunidade.

Com o intuito de potencializar sua capacidade
científica instalada, a Fiocruz também vem dedicando
especial atenção à área de biotecnologia, visando ao
desenvolvimento de novos reagentes para diagnósti-
cos, especialmente de doenças transmissíveis por
transfusão sangüínea, de vacinas por tecnologia de
DNA recombinante ou mesmo sintéticas e de novos
agentes de controle dos vetores das doenças endê-
micas, como anti-hormônios e toxinas bacterianas.

Srªs e Srs. Senadores, tudo que acabei de res-
saltar corrobora a importância do papel desempe-
nhando pela Fiocruz, ao longo dos seus 100 anos de
existência.Sua contribuição para a melhoria da saúde
pública e para o desenvolvimento do País são incon-
testes e dignificam nossa Pátria.

Ao concluir minha homenagem nesta data tão
significativa, gostaria de parabenizar, na pessoa do
Presidente da Instituição, Dr. Eloi de Souza Garcia, e
de seus Diretores, todos os pesquisadores da Funda-
ção Oswaldo Cruz pelo magnífico trabalho que reali-
zam. Os projetos de pesquisa que desenvolvem con-
tribuem decisivamente para a melhoria da qualidade
da saúde e da vida da nossa população, reduzem
nossa dependência tecnológica e colocam o Brasil
em posição de destaque no cenário científico interna-
cional.

Por tudo isso que acabo de dizer, Sr. Presidente,
sinto-me totalmente gratificado e orgulhoso de ter
sido um dos proponentes desta homenagem tão sig-
nificativa. E lanço um desafio à Fundação Oswaldo
Cruz. Sei que estão desenvolvendo mecanismos para
lutar contra o HIV. Quem sabe se o Brasil não será o
país do mundo a apresentar essa vacina em primeira
mão? Tenho certeza de que a Fundação Oswaldo
Cruz tem os meios e gente capacitada para isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr. Presidente
da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Eloi de Souza Gar-
cia, em nome de quem quero saudar todos os convi-
dados aqui presentes, Srªs e Srs. Senadores, tenho
um texto do qual deveria utilizar-me nesta sessão de
homenagem ao centenário de fundação do Instituto
Oswaldo Cruz, hoje, Fundação Oswaldo Cruz. No en-
tanto, resolvi, ainda que em prejuízo da clareza e de
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alguma eventual omissão, falar de improviso, porque
me é muito caro falar nesta oportunidade em que se
celebra esse centenário. Falando com o coração ten-
demos a ser muito mais autênticos do que lendo um
texto, ainda que possamos ser presas da emoção e,
eventualmente, cometer algum equívoco ou deslize
durante o pronunciamento.

E a razão disso é muito simples: meu pai, como
eu, foi médico; meu pai, como eu, foi Senador, e com
ele aprendi, desde cedo, a ter um culto especial à fi-
gura de Oswaldo Cruz. Celebrar o centenário da Fun-
dação Oswaldo Cruz não deixa de ser uma forma de
celebrar esse nome tutelar da Ciência brasileira que
foi Oswaldo Cruz.

Em 1972, no dia 10 de agosto, pronunciava meu
pai, então Senador Waldemar Alcântara, em uma
sessão especial, um discurso em homenagem a
Oswaldo Cruz. Ele abria esse pronunciamento, repe-
tindo um texto do Conselho de Saúde Pública de Lis-
boa, de 1836:

A saúde pública é uma das primeiras
garantias dos povos, é uma das primeiras
leis dos Estados e um dos primeiros deve-
res dos governos em todas as nações. Se-
gurança, propriedade, liberdade são os três
direitos naturais e individuais do cidadão,
mas ele supõe, primeiro, a sua existência e
conservação. E, para existirem e conserva-
rem-se, é necessário manter-se a saúde pú-
blica. Por conseguinte, prévia a todas as ga-
rantias, a primeira garantia: a conservação
individual. Prévio a todos os deveres dos
Governos, o seu primeiro dever: a saúde pú-
blica.

É um texto extremamente atual e que guarda
uma relação muito próxima com a própria história de
Oswaldo Cruz e da constituição do que é hoje a Fun-
dação Oswaldo Cruz. Basta que lembremos o fato de
que todo o trabalho de Oswaldo Cruz foi desenvolvido
em um momento singular da História do Brasil. Não
podemos analisar o trabalho que ele desenvolveu
sem considerar o contexto no qual operou, que foi jus-
tamente o Governo Rodrigues Alves, um Governo
empreendedor, de modernização e de renovações,
no qual se procedeu a grande renovação urbana do
Rio de Janeiro, com Pereira Passos, chamado o
Hausmann brasileiro.

Esse trabalho de Oswaldo Cruz deu-se exata-
mente nesse contexto, que, do ponto de vista sanitá-
rio, era extremamente adverso ao Brasil, ao Rio de

Janeiro, aos nossos portos. E foi no porto de Santos
que ele desenvolveu o seu primeiro trabalho, quando
recém-chegado de um curso em Paris, justamente
com o objetivo de apurar a epidemiologia da peste. A
cidade de Santos era uma imundice, absolutamente
consumida pela doença, pela febre amarela, pela
peste, pela varíola.

Nessa situação, Rodrigues Alves, com essa
preocupação de modernizar e de renovar o Brasil,
procura alguém que pudesse, à frente da então Dire-
toria de Saúde, desenvolver esse trabalho de sanea-
mento do Rio de Janeiro. Os nossos portos estavam
abertos do ponto de vista político, mas, na verdade,
estavam fechados, porque eram absolutamente insa-
lubres e, portanto, evitados pelos navios estrangeiros.
Foi convidado Sales Guerra – grande amigo e, sobre-
tudo, grande biógrafo de Oswaldo Cruz – para ocupar
a Direção Nacional de Saúde. Ele disse ao Ministro
que não iria aceitar o convite, mas que havia um mé-
dico jovem, um homem muito preparado e competen-
te, que estava talhado para ocupar essa função. E,
então, indica o nome de Oswaldo Cruz. O Ministro,
perplexo, pergunta: ”Quem é Oswaldo Cruz?“.

Rui Barbosa também utilizaria essa indagação
para citar um fato: ”Não é de admirar que os nossos
homens de ciência nem sempre sejam conhecidos
dos nossos homens de Estado“. ”Quem é Cuvier?“ –
contam haver perguntado Luiz Felipe, quando lhe de-
ram notícia da morte do célebre naturalista, cujo gê-
nio criara a Anatomia Comparada e a Paleontologia.
Respondeu o cortesão de Sua Majestade: ”Creio que
Monsieur Cuvier é um desses senhores empregados
no jardim das plantas“. Dizem que Napoleão III tam-
bém perguntou quem era Claude Bernard, quando o
professor alemão lhe solicitava a honra de ser apre-
sentado ao grande médico francês. ”Claude Bernard?
Quem é Claude Bernard?“ – indagou ele. Responde-
ram-lhe: ”É o sábio mais eminente nos domínios de
Vossa Majestade“.

Esse anonimato cedo iria se desfazer, porque
Oswaldo Cruz lançou-se à tarefa gigantesca de sa-
near o Rio de Janeiro.

Neste instante, é importante que façamos uma
reflexão sobre essa conexão da ciência e da política
ou da administração pública e da política, porque, se
hoje estamos aqui celebrando o centenário da Funda-
ção Oswaldo Cruz e evocando o seu nome, não pode-
mos esquecer o quanto de calvário e de sofrimento
ele teve de enfrentar para realizar aquela grande
obra.
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Na época, inclusive, sob o argumento de asse-
gurar a privacidade do domicílio e o total domínio so-
bre o nosso corpo, forças políticas de oposição ao
Governo de Rodrigues Alves e o obscurantismo cien-
tífico da época desencadearam uma formidável cam-
panha contra Oswaldo Cruz. Essa campanha foi feita
por intermédio dos órgãos de imprensa, por meio de
algumas das páginas, do ponto de vista artístico, mais
memoráveis da caricatura brasileira – Angelo Agosti-
ni, Revista Ilustrada, Revista Dom Quixote –, em que
o sarcasmo, a ironia, tudo era utilizado de maneira
brutal contra o trabalho que fazia Oswaldo Cruz, até
porque a sua proposta de trabalho estava cientifica-
mente assentada em providências absolutamente
prosaicas: combater os mosquitos e os ratos, para
evitar a febre amarela e a peste.

E surgiu o epíteto do mata-mosquito, o comércio
de ratos, toda uma situação que se prestava para que
o talento desses caricaturistas se exercitasse nas pá-
ginas dos jornais e dessas revistas, desencadeando
uma impiedosa campanha contra Oswaldo Cruz e
contra o Governo. Felizmente, o Presidente Rodri-
gues Alves demonstrou uma grande firmeza e uma
grande confiança no seu auxiliar. Embora conheça-
mos o grande lema de Oswaldo Cruz, que era ”não
esmorecer para não desmerecer“, ele há de ter en-
frentado também seus momentos de vacilação. Mas o
Presidente Rodrigues Alves lhe dizia: ”Vá em frente.
Eu asseguro as condições“. E Oswaldo Cruz afirma-
va: ”A minha única resposta virá quando o Rio de Ja-
neiro estiver livre da febre amarela“. E isso, de fato,
veio a acontecer.

Isso deve servir para meditarmos sobre três
questões. Primeiramente, devemos pensar na invoca-
ção de certos princípios de Direito, na época inspira-
do na doutrina positivista, que queriam desconhecer
o interesse social e o risco coletivo, que impunham a
adoção de medidas que terminaram aprovadas e ace-
itas, não sem grande luta e grande esforço, quais se-
jam a notificação compulsória das doenças, a detec-
ção nos domicílios de focos de mosquitos, as fumiga-
ções e a vacina obrigatória. Esse foi um grande passo
que se dava no Brasil para mostrar que o interesse
coletivo, o interesse da sociedade, devia estar acima
de eventuais invocações individualistas. Portanto,
esse foi um passo importante.

O outro aspecto que eu gostaria de mencionar –
insisto neste ponto – é o papel da imprensa. Devemos
ter a compreensão de que os fatos contemporâneos,
muitas vezes, não permitem que seja feita a sua real,
autêntica, verdadeira ou melhor interpretação. No

caso, o pesquisador que se der esse trabalho verifica-
rá que aquela posição da imprensa do Rio de Janeiro
era realmente quase unânime, antagonizando – e
muito inspirada em políticos como Barata Ribeiro e
Lauro Sodré – o Governo Rodrigues Alves e se opon-
do ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por
Oswaldo Cruz.

Carlos Drumond de Andrade, escrevendo uma
crônica sobre Oswaldo Cruz, citou esse período da
imprensa do Rio de Janeiro e dos caricaturistas que
trabalhavam nas revistas e nos jornais como um eclip-
se de percepção e um trabalho errado da caricatura,
que, de qualquer maneira, é bom que se registre aqui,
para se ter uma idéia dos padecimentos e das dificul-
dades que Oswaldo Cruz enfrentou e, particularmen-
te, do equívoco em que a imprensa incorreu quando
se lançou completamente no combate àquelas políti-
cas por ele desenvolvidas.

O antigo Instituto Soroterápico, que foi fundado
em 1900 – depois Instituto Oswaldo Cruz, já em 1908,
e hoje Fundação Oswaldo Cruz –, ao longo da sua
história, tem, evidentemente, sofrido muitas transfor-
mações e enfrentado muitas vicissitudes. Muitos
episódios da sua história retratam a grandeza dos
homens ou também as suas misérias, as suas fra-
quezas.

Por isso, quando comemoramos esses 100
anos, que coincidem, por felicidade, com os 500 anos
da chegada dos portugueses ao Brasil, temos real-
mente que reconhecer que essa é uma grande insti-
tuição. É daquelas que merecem a nossa admiração,
o nosso entusiasmo e o nosso apoio, porque não há
nações sem heróis, e Oswaldo Cruz é seguramente
um deles.

No domingo à noite, em Manguinhos – sabe o
Dr. Eloi –, assistíamos à palestra de um representante
do Instituto Pasteur, de Paris. Ele exibiu um slide
onde estavam quatro grandes nomes de cientistas
estrangeiros que haviam passado pelo Instituto Pas-
teur e que eram merecedores da grande admiração
de quantos fizeram e fazem aquela grande instituição:
Koch, Metchnikoff, Lister e Oswaldo Cruz.

Assim, quando a réplica da Nau Capitânia se
desgoverna e não pode nem mesmo largar do porto,
quando os episódios de 22 de abril, em Porto Seguro,
deixam-nos constrangidos, encontramos consolo em
instituições como a Fundação Instituto Oswaldo Cruz
e em figuras como a desse nosso grande cientista.

Sinto-me feliz, como Senador, em estar proferin-
do estas palavras, que devem servir de estímulo, de
entusiasmo e de fortaleza para todos nós.
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As relações da ciência e dos cientistas com o
Estado não são sempre fáceis; muitas vezes, dão-se
com uma certa tensão. É natural que, ao longo da His-
tória, isso aconteça. O Senador Carlos Patrocínio, o
primeiro signatário da proposição que determinou a
realização desta Sessão Solene, lembrou-nos de um
episódio de 1964, o chamado Massacre de Mangui-
nhos, um dos mais tristes na história dessa institui-
ção. Não é nada mais e nada menos do que uma de-
corrência dessas ligações políticas, dessas falibilida-
des e mesquinharias humanas. Todavia, quem ler
atentamente os documentos e os depoimentos sobre
esse episódio verificará que também havia uma dis-
cussão: se o Instituto Oswaldo Cruz deveria ou não,
por exemplo, fabricar medicamentos. Qual seria a sua
vocação, a sua destinação?

Hoje há doze unidades abrigadas sob o nome
Fundação Oswaldo Cruz, como as que lidam com fa-
bricação de imunobiológicos, com formação de recur-
sos humanos, com o museu da vida, e tantas outras.
Como conciliá-las?

É evidente que, agora, quando essa Fundação
completa 100 anos, temos que projetar o seu futuro.
Qual é, realmente, a sua destinação? Quem conhece
a história do Instituto Oswaldo Cruz sabe que ele pra-
ticamente marca o nascimento da ciência no Brasil. É
a matriz da ciência no Brasil. Foi a primeira escola de
Medicina Experimental no Brasil.

Em 1920, no Rio de Janeiro e, em 1934, em São
Paulo, surgiram as universidades. Agora precisamos
repensar essa integração entre institutos de pesquisa
e universidades. O instituto de pesquisa talvez seja
aquele que assegura a continuidade da ciência ou de
sua aplicação. Mas há, sem dúvida alguma, um ponto
que merece a nossa reflexão e o nosso exame. Uma
instituição com uma história tão bonita, tão cara ao
Brasil e ao povo brasileiro, certamente merece de nós
essa reflexão, para que possamos programar o seu
futuro.

O Governo Rodrigues Alves foi, como eu disse,
um governo de grandes transformações no Brasil.
Hoje, quer gostemos ou não, há os que acham que
estamos passando por transformações fundadoras
no Brasil, e há os que imaginam que estamos experi-
mentando mudanças que não são benéficas ao inte-
resse nacional. Não quero emitir aqui, porque não se-
ria o caso, um juízo de valor, mas todos nós estamos
de acordo que estamos vivendo grandes transforma-
ções no Brasil, que poderão ser – se bem-sucedidas
– transformações fundadoras de um novo futuro para
a nossa Nação. É no bojo dessas transformações,

nesse contexto, que temos que pensar no futuro des-
sa instituição. Qual é a proposta que temos para essa
instituição? E não me refiro só ao Governo, ao Minis-
tério da Saúde, mas à própria sociedade brasileira.

Portanto, no instante em que comemoramos
esse centenário, vamos refletir sobre a história do
Instituto Oswaldo Cruz e do seu patrono e fundador.
Henrique de Beaurepaire Aragão, em seu trabalho
Notícia Histórica sobre a Fundação do Instituto
Oswaldo Cruz, de 1950, afirmou que, quaisquer que
sejam as leis, os regulamentos, as vinculações admi-
nistrativas ou os dirigentes do Instituto, há uma coisa
que não pode mudar: a tradição da instituição. As ins-
tituições, como as pessoas, têm espírito, carisma,
destino, futuro. Por isso, temos que zelar para que a
Fundação Oswaldo Cruz não se perca nos caminhos
que vêm por aí e continue a realizar o seu destino e a
sua história.

Por fim, eu não poderia deixar de concluir esse
trabalho sem fazer uma última referência a essa figu-
ra de Oswaldo Cruz, transcrevendo aqui um texto de
Fernando de Azevedo, esse grande brasileiro, que
muito escreveu sobre a cultura do nosso País. Ele diz
o seguinte:

Por grandes que fossem os serviços
de Oswaldo Cruz ao Brasil, vencendo a pes-
te, a febre amarela e a malária, não foram
superiores em seu valor científico ao traba-
lho que ele realizou nacionalizando a Medi-
cina Experimental e criando, com a Funda-
ção do Instituto de Manguinhos, não só o
maior centro científico de pesquisas do
País, mas toda uma escola brilhante de es-
tudiosos e experimentadores nos vários ra-
mos da ciência naquela instituição.

É essa instituição que homenageamos hoje
com uma grande reverência cívica.

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

a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sr.
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Eloi de Sou-
za Garcia; Sr. Dr. Paulo Gadelha; Srªs e Srs. Senado-
res, Srªs e Srs. convidados.

Desde logo, meu abraço de carinho e emoção a
Anna Leopoldina de Mello Franco, filha de Afrânio de
Mello Franco e neta do primeiro Governador de Mi-
nas, Cesário Alvim. A Capital ainda estava em Vila
Rica, a nossa Ouro Preto.
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Anna, que chamamos carinhosamente de
Annah, é irmã de Caio, Virgílio, Cesário, Afrânio,
Affonso, Maria do Carmo, João Victor e Zaíde. Todos
são Mello Franco, Alvim e Chagas, famílias que se
unem pela cultura, pelo casamento e pelo destino, na
vida social e política do Brasil.

Quero transmitir a minha emoção pelo fato de
estar vendo aqui Maria Pia, filha de Sílvia Amélia e
neta de Annah e Carlos Chagas, filho.

Desde logo, o nosso abraço aos que tiveram a
iniciativa desta solenidade, na pessoa do Senador
pelo Estado de Tocantins, Carlos Patrocínio, mineiro
também, nascido na minha querida cidade Monte
Azul, no norte de Minas Gerais.

Venho falar da centenária Fundação Oswaldo
Cruz, às margens da Avenida Brasil, no Rio de Janei-
ro. Venho falar de duas cidades mineiras. Venho falar
do barbeiro, um personagem ainda vivo, que faz parte
do medo das pessoas que vivem nas casas de taipa
neste imenso País infindo.

Venho falar de três importantes vultos da ciência
brasileira: um paulista, Oswaldo Cruz, um mineiro,
Carlos Chagas, pai, e um carioca mineiro, Carlos
Chagas, filho.

Na próxima segunda-feira, dia 29, estarei no Rio
de Janeiro, na Academia Brasileira de Letras, para
participar do lançamento de um importante livro que
narra a trajetória histórica de uma grande instituição,
a Fundação Oswaldo Cruz, a nossa querida Fiocruz.

A Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, pai e Carlos
Chagas, filho seguem-se outros especialistas, junta-
mente com servidores e auxiliares, que hoje pontifi-
cam no desempenho das elevadas funções da Fun-
dação de Manguinhos. Muitas dessas atividades
constam do livro a que me refiro, um legado de escri-
tos de Carlos Chagas Filho, que narra a sua como-
vente autobiografia a serviço da ciência. Trata-se de
um legado da luta heróica por ele desenvolvida a par-
tir do Pavilhão Mourisco, em Manguinhos, para que o
Brasil passasse a entender a importância dessa área
científica.

A publicação será uma co-edição da Fundação
Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e da Editora Nova Fronteira.
São quase 300 páginas de memória e de análises de
Carlos Chagas Filho sobre os rumos da ciência mas
por ele, autor, modestamente intitulada Um Aprendiz
de Ciência. Como se, por detrás da pena que lhe deu
forma, não estivesse um dos maiores cientistas da
humanidade.

A história da Fundação Oswaldo Cruz, a trajetó-
ria de seus três grandes personagens e, agora, o livro

Um Aprendiz de Ciência, dizem muito de Minas e dos
mineiros. Lá tiveram origem as raízes mineiras do clã
dos Chagas. Minas foi o berço do antecessor de Cha-
gas Filho, seu pai, Carlos Chagas. Carlos Chagas,
pai, pioneiro da pesquisa científica, filho de José Jus-
tiniano Chagas e Mariana Cândida Ribeiro de Castro,
nasceu em 9 de julho e1878 na Fazenda Bom Retiro,
no município de Oliveira, no oeste do meu Estado, Mi-
nas Gerais.

Essas raízes estendem-se também à cidade
histórica de São João del Rey onde Carlos Chagas
fez o preparatório para a Escola de Minas, em Ouro
Preto, atendendo ao desejo da mãe que queria um
engenheiro na família.

Órfão de pai aos quatro anos, acabou seguindo
a própria vocação e com esforço e vontade veio a se
formar em medicina para se tornar o grande sanitaris-
ta, ele, o mais ilustre filho de Oliveira.

Menciono o nome Oliveira e vejo-me diante de
uma feliz coincidência, que chega a me causar emo-
ção, por ser essa mesma cidade, Oliveira, a terra na-
tal de minha esposa, Latifinha. É, portanto, também a
minha cidade, que freqüento com amor, carinho e de-
dicação aos seus problemas sociais, econômicos e
culturais, inclusive da notável Casa de Cultura de Oli-
veira, que leva o nome de seu ilustre filho, Carlos Cha-
gas, pai. É a terra do meu melhor aconchego.

Volto um pouco no tempo para falar na criação
dessa agora centenária Fundação de Manguinhos,
como muitos denominam a Fundação Oswaldo Cruz.
É no começo desse relato que localizo a semente de
uma Instituição que depois influenciaria o surgimen-
to de outras entidades igualmente voltadas para a
ciência.

Era o ano de 1900. Oswaldo Cruz, jovem médi-
co brasileiro, voltava ao Brasil após um curso de bac-
teriologia em Paris e surpreende-se com um surto de
peste bubônica que grassava na cidade de Santos,
em São Paulo, já ameaçando atingir também o Rio de
Janeiro. A peste expunha as populações a sério risco,
mas por causa desse temor e pelas advertências da-
quele sanitarista, nasceu em Manguinhos o Instituto
Soroterápico, destinado inicialmente à produção do
soro antipestoso.

Seu primeiro diretor-geral foi o Barão de Pedro
Afonso. Oswaldo Cruz, o diretor-técnico, por ser o de-
tentor da tecnologia recém-adquirida no curso que fi-
zera na França.

Oswaldo Cruz foi quem deu estímulo a Carlos
Chagas, confiando-lhe importantes missões do Insti-
tuto Oswaldo Cruz. Dentre elas, o episódio que deu

MAIO   2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 7



origem à grande descoberta científica que marcaria a
vida de Chagas, pai, e desenrolada em território mi-
neiro, na minha também querida e sofrida, mas espe-
rançosa cidade de Lassance.

Falo agora dessa odisséia de Carlos Chagas,
pai, que teve a coragem de deslocar-se do Rio para
aquela acolhedora cidade mineira, Lassance, na re-
gião do São Francisco, de onde chegavam notícias
sobre a presença de uma grande quantidade de inse-
tos hematófagos, popularmente chamados de chu-
panças ou barbeiros.

Esse foi o primeiro passo de Carlos Chagas, pai,
que, naquele então isolado ponto do norte de Minas,
realizaria a importante descoberta tida como única
nos Anais da medicina mundial.

Para chegar a esse marco, o cientista deixou a
esposa em Juiz de Fora e improvisou o seu laborató-
rio num vagão estacionado na estação de Lassance,
onde também dormia, da Estrada de Ferro Central do
Brasil.

Ali, em sucessivos exames do tubo digestivo
dos insetos, Chagas localizou o tripanossomo dife-
rente dos até então conhecidos. Estava descoberto o
tripanossomo cruzi – cruzi em homenagem a
Oswaldo Cruz, criador do Instituto e incentivador da
pesquisa científica.

Seu filho, Carlos Chagas Filho, a propósito des-
sa descoberta, assim se expressa no livro Meu Pai:

A população queixava-se de incômodo
baticum e apresentava arritmias, sinais de
insuficiência cardíaca, sendo freqüente a
morte súbita, inexplicável. Soube, então, por
um engenheiro da Estrada de Ferro, da pre-
sença de uma infinidade de insetos hemató-
fagos, os barbeiros ou chupões, alojados
nas frestas das paredes de pau-a-pique.
Esses sugadores saíam à noite, para se ali-
mentar, picando, no rosto, os habitantes das
paupérrimas choças.

As experimentações a seguir realizadas em
Manguinhos, com micos sagüis, constataram que a
picada dos barbeiros-chupanças era a causa da doen-
ça que levou o nome do cientista:Doença de Chagas.

Uma homenagem a um trabalho dedicado, ár-
duo e de grande significação para o mundo.

De novo em Lassance, e mal refeito da emoção
inicial pela descoberta, Carlos Chagas, pai, sensibili-
za-se profundamente em 14 de fevereiro de 1909, ao
detectar, pela primeira vez, a contaminação de um ser

humano pelo tripanossomo cruzi: a menina Berenice,
habitante de Lassance, então um pequeno povoado.

Nesse episódio, Carlos Chagas foi além do es-
tado emotivo, como consta dos registros históricos.
Era um feito muito importante para a ciência mundial
e seu desejo era debater o assunto profundamente.
Lamentava, porém, não ter ali com quem comentar a
importante descoberta.

Ele tentava imaginar como, em pleno sertão mi-
neiro, pôde aparecer o nome Berenice, que, na Fran-
ça, a dramaturgia tornara famoso com Corneille e Ra-
cine. Talvez, por influência do engenheiro Lassance, o
francês, que, ao passar por aquele pedaço de chão,
legara o próprio nome para denominar um pequeno
canto do grande mapa do meu Estado de Minas Gera-
is: Lassance, que, antes, era o povoado de São Gon-
çalo, pertencente ao Município da Pirapora, do qual
se desmembrou em 1953.

Ao abrir as portas a uma autêntica garimpagem
no mundo da pesquisa científica, em laboratórios do
Pavilhão Mourisco ou na prática direta, na Fazenda
Tartária, em Oliveira, Carlos Chagas Filho, como o
pai, teve suficiente visão do futuro para que o Brasil
não deixasse passar ao largo a formação de cientistas.

Como ninguém, ele lutou para que viesse a ser
criado o Conselho Nacional de Pesquisas. Insistiu
nesse projeto. Foi à Europa e, de lá, trouxe valioso e
farto material, que só de navio poderia ser transpor-
tado.

Procurou, então, autoridades, o próprio Ministé-
rio da Educação e Saúde, na época conduzido por um
mineiro ilustre, o meu amigo Gustavo Capanema, que
também foi Senador e falava desta tribuna.

Seu sonho, o sonho de Carlos Chagas Filho,
permanecia com forte obstinação: a pesquisa cientí-
fica.

Engajado nessa luta, empenhou-se a fundo até
que viesse a ser criado, no Governo Vargas, o Conse-
lho Nacional de Pesquisa, o CNPq, que, a seu ver e
com razão, seria o grande impulsionador da pesqui-
sa, de uma forma geral, em nosso País. Carlos Cha-
gas Filho foi também o criador, em 1936, do Instituto
de Biofísica, na Praia Vermelha.

Estamos convencidos de que, se não fossem os
esforços e a visão de Carlos Chagas Filho, possivel-
mente o Brasil não teria alcançado a posição de van-
guarda que ostenta na atualidade, em nível de igual-
dade com as nações mais desenvolvida do mundo.

Carlos Chagas Filho foi, além de médico e pes-
quisador, um notável homem de letras. Dominava seis
idiomas.
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Membro da Academia Brasileira de Letras, ele
revelou, em vida, extraordinária vocação humanísti-
ca, a ponto de considerar que a principal etapa do
processo de desenvolvimento é a valorização do ho-
mem, sem a qual, como sustentava, não será possí-
vel criar a verdadeira civilização do futuro.

Detentor de invejável nível de conhecimento,
presidiu por 16 anos a Pontifícia Academia de Ciência
de Roma, período em que, por sua iniciativa, foi revis-
to o processo de Galileu Galilei, resultando na reabili-
tação do astrônomo, por nada ter sido encontrado
contra ele, nem mesmo a pretensa frase a respeito da
rotação da Terra em torno do sol.

Em 1980, ainda dirigente daquela Academia,
Carlos Chagas, filho, esteve, durante 14 dias, viajan-
do com o Papa, na sua visita ao Brasil. Esteve, inclusi-
ve, em Belo Horizonte, e tive o prazer de estar ao seu
lado e de João Paulo II, considerado hoje o maior líder
do mundo.

Carlos Chagas, filho, será lembrado, neste ano
do centenário da Fundação Oswaldo Cruz, com uma
exposição sobre sua obra, a ser promovida em outu-
bro próximo, conjuntamente pela Academia Brasileira
de Letras, pela Academia Brasileira de Medicina e
pela Academia Brasileira de Ciências.

Eu também tive a enorme honra, quando Gover-
nador de Minas, de outorgar ao grande cientista a Me-
dalha que leva o nome do pai, a Medalha Carlos Cha-
gas. Ele, Carlos Chagas Filho, recebeu a medalha em
lágrimas, em prantos.

Retorno uma vez mais às raízes mineiras dos
Chagas, para destacar a grande intimidade de seu
pai, Carlos Chagas, e do filho, Carlos Chagas Filho,
com Minas Gerais, meu Estado, onde tudo teve origem.

É comovedor relembrar o carinho com que ele
se refere ao grande mestre de sua vida e ao cenário
onde recebeu os ensinamentos mais preciosos:

Na busca de significado – explica o
Chagas Filho – fui a meu pai e disse-lhe que
queria fazer ”ciência básica“. Ele entendeu e
me mandou para Lassance.

Foi ali que seu pai descobriu a Doença de Chagas.
Esta é a descrição que ele faz do lugar, numa

entrevista ao O Estado de S. Paulo:

Era um lugarzinho pequeno, com três
ruas principais: rua da Faca, rua do Tiro e
rua Central. Ali viviam os vaqueiros que tra-
ziam boiada para engordar. Ali plantei meus
alicerces mais embaixo e pude conhecer a
gente brasileira. Ter contato com pessoas

simples, saber o que elas pensam, aprender
com elas. Aprendemos a descobrir o que se
passa em nós desse modo. Toda essa aju-
da que recebi naquele contato me foi útil
para o resto da vida e influiu muito na cria-
ção do Instituto de Biofísica.

Ao saudar a data centenária da Fundação
Oswaldo Cruz, novamente evoco Carlos Chagas Filho.

Ele, que dedicou a vida ao combate à doença,
sentia-se recompensado ao constatar que, nesses
seus últimos anos de existência, já havia cura para
muitas moléstias, que, antes, eram incuráveis porque
a profilaxia não era feita.

Não faz muito, na década passada, Chagas Fi-
lho disse abominar a guerra atômica, embora reco-
nhecendo que muitas coisas boas saíram da libera-
ção nuclear.

São dele estas palavras:

Quando o homem tiver juízo, o mínimo
que vai sair do domínio do átomo é uma
fonte de energia que faça com que nós
não derrubemos as florestas nem gaste-
mos os rios.

São afirmações de grande atualidade, notada-
mente agora, quando a Amazônia volta a ser amea-
çada por brasileiros empenhados em alterar o Código
Florestal.

A essas palavras, Chagas Filho acrescenta uma
profissão de fé, cujo significado ganha dimensão na
medida em que seu autor é um pesquisador científico,
que assim diz:

Deus é o grande mestre. Ele está re-
gendo isso tudo com uma precisão absolu-
ta, como se fosse o maior computador do
Universo.

O Senador Gustavo Capanema, em célebre dis-
curso proferido nesta tribuna, que tive a honra de ou-
vir, comparou Milton Campos a Jesus Cristo, em ra-
zão de suas peregrinas virtudes.

Atrevo-me, pois nunca alcançarei a dimensão
de Gustavo Capanema, a comparar Carlos Chagas
Filho, sempre na mão de Deus, a Jesus Cristo.

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

a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Dr. Eloi Souza
Garcia, Presidente da Fundação Osvaldo Cruz, re-
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presentando a entidade homenageada; Dr. Mercante,
representando o Ministro da Saúde; senhoras e se-
nhores convidados, membros da Fundação Osvaldo
Cruz, como representante do Estado do Rio de Janei-
ro, eu não poderia deixar de comparecer a esta tribu-
na para também prestar a minha homenagem – cum-
prindo esse dever de justiça e de representação do
meu Estado – a essa instituição que é, no Rio de Ja-
neiro, uma referência científica, espiritual, arquitetôni-
ca e física, dado o significado do Castelo de Mangui-
nhos na paisagem da cidade.

Essa é uma instituição absolutamente merece-
dora de todos os elogios e reconhecimentos que se
possam fazer no Brasil. Ela foi fundada em maio de
1900, com o nome de Instituto Soroterápico, passan-
do por várias metamorfoses, até chegar ao grande
complexo atual que constitui a Fundação Oswaldo
Cruz, da qual faz parte o Instituto Oswaldo Cruz, cujo
centenário comemoramos hoje.

O que disseram os que me antecederam nesta
tribuna de forma brilhante, como os Senadores Car-
los Patrocínio, Lúcio Alcântara e Francelino Pereira,
dispensa-me de falar sobre o desenrolar da história
da instituição, sobre seus grandes momentos e seus
grandes personagens. S. Exªs o fizeram melhor do
que eu poderia fazer. Também os que me sucedem na
lista de inscritos me pedem que seja breve, porque
igualmente querem prestar a sua homenagem.

Srs. Presidentes, senhores convidados, Srs. Se-
nadores, é importante ressaltar que essa Fundação e
esse Instituto constituem, verdadeiramente, centros
de orgulho nacional, e, neste momento em que a
História do nosso País registra, infelizmente, um
preocupante movimento de descrédito das institui-
ções de um modo geral, do nosso Estado e do nosso
País, é particularmente auspicioso registrar-se que o
conceito da Fiocruz – Fundação Osvaldo Cruz – e do
seu Instituto mantém-se não só inalterado, intacto,
como até mesmo crescente em termos de reconheci-
mento da população e da opinião pública brasileira.

A instituição passou por momentos muito difí-
ceis, como quando, em 1970, tragicamente foram
cassados dez dos maiores pesquisadores brasileiros,
fato cuja recordação é dolorosa, mas que faz parte
da história da Instituição, uma história de êxitos ine-
gáveis e reconhecidos internacionalmente.

Como disse, creio, o Senador Lúcio Alcântara,
ela é o primeiro centro de ciência do Brasil e continua
a ser um dos maiores centros de produção de ciência
e tecnologia do País, de formação de pesquisadores
e de tecnólogos na área de saúde e na área científica

de um modo geral, além de desdobrar-se em outras
atividades que também constituem pontos de referên-
cia para o nosso meio cultural. Atividades de forma-
ção, de motivação para a ciência entre meninos e me-
ninas que visitam o Museu da Vida. Tive a oportunida-
de de lá estar com minhas netas e de verificar o inte-
resse que aquela exposição suscita nas crianças do
nosso País e, muito particularmente, da nossa cida-
de. Além disso, há o seu trabalho de restauração e re-
cuperação histórica da casa de Oswaldo Cruz e de
todo aquele conjunto arquitetônico que constitui uma
das maravilhas da cidade do Rio de Janeiro.

Todas essas atividades que vêm sendo desen-
volvidas, com êxito inegável e reconhecido, a Funda-
ção está sempre procurando desdobrar, ampliar, mul-
tiplicar. Certo é que já está desempenhando o papel
mais importante no Brasil na área da biotecnologia,
que é apontada sempre como um dos vetores princi-
pais de crescimento do desenvolvimento científico e
tecnológico do mundo.

A Fiocruz é o centro brasileiro de biotecnologia.
E por que não suscitar também e chamar a Fiocruz a
pensar sobre a bioética, tema que, certamente, há de
passar pelo Congresso muito em breve e que começa
a preocupar os cidadãos do mundo inteiro, ou seja, as
considerações filosóficas e éticas sobre as con-
seqüências do desenvolvimento da biotecnologia e
das possibilidades de manipulação genética do ser
humano?

Enfim, esse centro de referência, já presente no
orgulho nacional, aos êxitos inúmeros e inegáveis de
sua história ainda há de acrescentar muitos outros,
em áreas novas e nobres no campo da ciência e da
tecnologia.

A Srª Thelma Siqueira Campos (PPB – TO) –
Senador Roberto Saturnino, permite-me V. Exª um
aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com muita honra, nobre Senadora Thelma Siqueira
Campos.

A Srª Thelma Siqueira Campos (PPB – TO) –
Senador Roberto Saturnino, ao cursar Saúde Pública
na Escola Nacional de Saúde Pública, visitei o Insti-
tuto. Devo grande parte da minha atuação na área
social ao que vi sendo desenvolvido lá, com os nos-
sos sábios, com os nossos verdadeiros cientistas,
com o que o Brasil tem de melhor na área do saber e
do pensar. Eu queria deixar um testemunho sobre bio-
tecnologia. Muito já se falou aqui do passado, sobre
Oswaldo Cruz, sobre o centenário, e o Senador Ro-
berto Saturnino começa a chegar ao presente e nos
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apontar o futuro, com a visita de suas netas ao Institu-
to. Dou o depoimento do nosso pequeno Estado do
Tocantins, Estado que praticamente está nascendo
agora. Mesmo em um lugar onde a faculdade não é
federalizada, onde a possibilidade de estudo é pe-
quena e onde o dinheiro é curto, a Fiocruz acredita no
futuro e investe em pesquisa. Lá, temos o Professor
Bonafini, que, juntamente com uma equipe da Fio-
cruz, desenvolve remédios, apostando no futuro.
Acabamos de assistir aos trabalhos da CPI dos Medi-
camentos, que não teve êxito na Câmara. Talvez seja
com a Fiocruz que poderemos pesquisar, embalar e
vender remédios mais baratos, como aqueles que es-
tão lá com o Professor Bonafini, com a Universidade
do Tocantins, que ainda é estadual, com parquíssi-
mos recursos. Mesmo assim, a Fundação está lá, in-
vestindo no futuro. Era isso o que eu queria acrescen-
tar, porque V. Exª falou em seus netos, e é por lá que
o futuro do Brasil nasce. Aliás, muito da nossa história
política até foi feita dentro da Fundação Oswaldo
Cruz. Então, dou esse testemunho, que vem de um
Estado pequeno, onde já existe a Fiocruz, presidida
por Eloi Garcia, com todo o seu saber e a sua dignida-
de. Ao ensejo, desejo acrescer o nosso agradecimen-
to, nós que podemos usufruir, como brasileiros e es-
tudantes, do saber que lá é desenvolvido. Muito obri-
gada, Senador, por me oferecer o aparte.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Senadora Thelma Siqueira Campos, sou eu quem
agradeço a interferência de V. Exª, o seu aparte intei-
ramente adequado e oportuno, lembrando que a Fio-
cruz, apesar de ter o seu trabalho concentrado no Rio
de Janeiro, se espalha por todo o território nacional.
Lembrou bem V. Exª ao citar Tocantins, Pernambuco,
a Amazônia e Belém.

A Fiocruz é uma entidade eminentemente brasi-
leira e nacional, com uma história de êxitos que in-
questionavelmente se deve a uma qualificação e de-
dicação extraordinárias e a toda prova dos seus pes-
quisadores e funcionários aqui representados, por vá-
rios deles, que vieram ao Senado participar desta ho-
menagem. A esses pesquisadores, aos funcionários,
e aos dirigentes, na pessoa de seu Presidente aqui
presente, queremos dedicar esta homenagem.

Sr. Presidente, ao fazer essa lembrança, creio
que não será inoportuno, nem inadequado, tocar em
um ponto que deve ser trazido à reflexão. Trata-se da
questão salarial dos funcionários e pesquisadores da
Fundação Oswaldo Cruz. Isso é uma preocupação
nossa. Todavia, não quero fazer nenhuma referência
a posições políticas, de antagonismos e de oposição

à política do Governo Federal. Contudo, o fato é que
o sucesso das instituições e das realizações de um
determinado organismo ou entidade dependem da
motivação dos entes humanos que trabalham e pro-
duzem os êxitos da instituição, e essa motivação evi-
dentemente não está ligada à retribuição salarial.
Mas sobre essa motivação pesa naturalmente a re-
tribuição salarial, que corresponde ao reconheci-
mento que a sociedade dá ao valor do trabalho des-
sas pessoas.

É importante fazer essas considerações num
momento em que se chegou a cogitar o corte de uma
gratificação, em uma decisão absolutamente infeliz, e
que, graças a Deus, foi revista. No entanto, não sabe-
mos ainda em que termos definitivos essa questão fi-
cará. Creio que o Senado deve tomar consciência,
avocar a si esse problema, trabalhar politicamente no
sentido de entender que a remuneração do pessoal
da Fiocruz é fator importante para que a instituição
siga no seu rosário de êxitos, mantendo sua tradição,
tema que foi tão bem colocado pelo Senador Lúcio
Alcântara.

Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento,
cedendo ainda a vez aos que me sucedem, sem dei-
xar de prestar homenagem ao Presidente da Institui-
ção, Dr. Eloi de Souza Garcia, presente em nossa
Mesa; do Coordenador Executivo Dr. Paulo Gadelha;
dos Vice-Presidentes Sérgio Balão Cordeiro, Mauro
Célio de Almeida Marzochic, Maria Cecília de Souza
Minayo e Akira Homma e do Dr. José Rodrigues Cou-
ra, Diretor do Instituto Oswaldo Cruz, que é propria-
mente a Instituição que comemora o centenário no
dia de hoje.

Agradeço a atenção e a presença de todos, pa-
rabenizando os que, de uma forma ou de outra, contri-
buíram para essa sucessão de êxitos que constitui or-
gulho nacional da Fundação e do Instituto Oswaldo
Cruz. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Roberto Sa-
turnino, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presiden-
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Cândido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio; Sr.
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Dr. Eloi de
Souza Garcia, a quem cumprimento, e a toda a dire-
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ção da Fundação em seu nome e todos os servidores
da Fiocruz. A exemplo do Senador Saturnino Braga e
como representante do Estado do Rio de Janeiro, te-
nho o maior prazer de orgulhosamente participar des-
ta justa homenagem de reconhecimento ao Instituto
Oswaldo Cruz.

Quando eu passo pela Avenida Brasil, fico ob-
servo Castelinho com aquela iluminação lilás – muito
bonita por sinal – que nos provoca a sensação de
tranqüilidade e harmonia. Aliás, foi muito feliz a esco-
lha dessa cor para iluminar o castelo da Fundação
Oswaldo Cruz.

As milhares de pessoas que passam diariamen-
te em frente ao nE 4.365 da Avenida Brasil, na altura
do Bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e ob-
servam uma majestosa e imponente construção,
não imaginam que ali estão guardados cem anos de
história.

Em 1904, começa a ser edificado o castelo em
estilo mourisco, sede da instituição. O projeto do ar-
quiteto português Luís Moraes Júnior, baseou-se em
um desenho feito por Oswaldo Cruz, que teria se ins-
pirado no Palácio de Alhambra, na Espanha. O
castelo foi erguido numa colina voltada para o mar,
que, àquela época, quebrava a poucos metros do
seu jardim.

Nesse ano, alguns setores da sociedade e da
imprensa realizaram grande oposição às campanhas
de vacinação. O sanitarista Oswaldo Cruz foi ridicula-
rizado pelos chargistas e atacado pelos articulistas.
Enfrentou um levante popular que ficou conhecido
como ”Revolta da Vacina“.

Depois de ganhar a medalha de ouro na Exposi-
ção Internacional de Higiene do VI Congresso Nacio-
nal de Higiene e Demografia de Berlim, em 1907, o
Instituto Soroterápico foi rebatizado no ano seguinte,
passando a se chamar Oswaldo Cruz. Em 1909, Car-
los Chagas descobre o parasita trypanosoma cruzi,
causador da doença de Chagas, e seu hospedeiro, o
barbeiro.

Em 1920, os cientistas de Manguinhos pesqui-
sam as condições de vida das populações do interior,
o que gerou grandes debates, resultando na criação
do Departamento Nacional de Saúde Pública. Dez
anos depois, o Instituto é transferido para o Ministério
da Educação e Saúde Pública e perde autonomia. Já
no ano de 1950, o Governo passa a priorizar a produ-
ção de vacinas. Começa a ser articulado no Instituto
um movimento que defendia a criação do Ministério
da Ciência e a transferência do setor de pesquisa
para o novo órgão.

Na ditadura militar, acontece o episódio mais
perverso contra o Instituto, o chamado ”Massacre de
Manguinhos“. Dez pesquisadores tiveram seus direi-
tos políticos cassados e aposentadorias suspensas.
Esse fato lamentável refletia a truculência do regime
de exceção e, segundo o Presidente da Fundação
Oswaldo Cruz, o biólogo molecular Eloi Garcia, ”atra-
sou em dez anos as pesquisas“.

Mesmo assim, em 1984, pesquisadores da Fio-
cruz isolaram o vírus da Aids e começaram a pesqui-
sar a doença, desenvolvendo kits de diagnósticos e
experimentos com vacinas.

Hoje, a Fiocruz é o mais importante centro de
pesquisa em saúde pública da América Latina. Res-
ponsável pela produção de 200 milhões de doses de
vacinas e 300 milhões de unidades de medicamentos.
Números impressionantes para um País em que
aconteceu, no início do século, um quebra-quebra
nas ruas contra a vacinação obrigatória.

Nas palavras do Presidente da Instituição, ”este
é o centenário que deu certo: investir em saúde públi-
ca. Em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era
de 36, 37 anos. Hoje, nas grande cidades, chega a 70
anos. Isso só foi possível graças e muita ciência e tec-
nologia“.

A Fundação Oswaldo Cruz tem 48 laboratórios
de referência mundial e 3.180 funcionários, sendo
700 pesquisadores, metade deles com doutorado.
Além disso, não é apenas um pólo de pesquisas
avançadas e estudos complexos. Também é um par-
que temático, de ciências, é claro. O Museu da Vida
foi inaugurado há um ano e já recebeu cerca de 60 mil
visitantes. Visando gerar o interesse dos jovens pela
ciência, o espaço mostra, em experiências interati-
vas, que assuntos como química, física ou biologia
podem divertir.

É dever de todos aqueles que querem construir
um Brasil melhor, lutar pela continuidade e fortaleci-
mento da Fiocruz, sonho de um ilustre cientista,
Oswaldo Gonçalves Cruz, falecido aos 44 anos, em
fevereiro de 1917. O homem pode ter morrido, mas o
ideal daquele gênio visionário continuará imortaliza-
do pela obra que muito justamente recebeu o seu
nome.

Meus parabéns aos funcionários e diretores da
Fundação Oswaldo Cruz. Espero que o povo brasilei-
ro possa comemorar e festejar muitos outros centená-
rios dessa instituição que é um orgulho do Brasil.

Muito obrigado.

(Palmas.)
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Durante o discurso do Sr. Geraldo
Cândido, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretá-
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Meus senhores, o Senado Federal honra-se
em participar dos festejos com a Fundação Oswaldo
Cruz. Bastaria dizer que essa instituição científica
honra, como nenhuma outra, o nome de seu patrono.
Daí por que outros oradores iriam falar. Publicaremos
os seus discursos.

Ao mesmo tempo, desejo agradecer a quantos
cientistas aqui se encontram e à Instituição, a Fiocruz,
que, na área científica, é um dos mais importantes nú-
cleos não só do País, mas do mundo. Isso representa
certamente um estímulo para quantos aqui se en-
contram recebendo esta homenagem do Senado Fe-
deral, ou seja, do povo brasileiro. Tive já a oportunida-
de de estar com o seu Presidente, e temos deveres –
não só o Executivo, mas também o Legislativo – em
relação ao trabalho realizado pela Fundação Oswaldo
Cruz.

Cumpriremos os nossos deveres, porque, assim
fazendo, estaremos estimulando essa instituição a
crescer cada dia mais aos olhos dos brasileiros, para
que possa servir, como tem servido até aqui, à ciência
não apenas no País, mas no mundo.

Agradeço aos senhores que aqui se encontram
e peço transmitir aos demais servidores da Fundação
Oswaldo Cruz a gratidão do Senado, que é a gratidão
do povo do Brasil.

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

lhães) – Os Srs. Senadores Sérgio Machado, Mozaril-
do Cavalcanti, Romero Jucá e Leomar Quintanilha
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs. serão atendidos.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, se há uma institui-
ção da qual os brasileiros podem honrar-se, esta insti-
tuição é a Fundação Oswaldo Cruz. Poucas, como
ela, conseguiram, ao longo de sua existência, perse-
guir, com tal pertinácia, a consecução de seus objeti-
vos e cumprir, com tal eficiência, os desígnios de sua
missão precípua.

Criada, em 25 de maio de 1900, com o nome de
Instituto Soroterápico Federal, no ano seguinte, com a
nomeação de Oswaldo Cruz como seu Diretor-Geral,

tornou-se base para as memoráveis campanhas de
saneamento, especialmente na cidade do Rio de Ja-
neiro, que, na época, foi assolada por surtos e epide-
mias de peste bubônica, febre amarela e varíola.

Ainda em 1905, foi iniciada a construção do Pa-
vilhão Mourisco, conhecido como o Castelo de Man-
guinhos. O Projeto foi feito por Luiz Morais Júnior – ar-
quiteto que Cruz conheceu nos trens da Leopoldina –
com base em esboço feito pelo próprio Oswaldo Cruz,
que se inspirou no Observatório Meteorológico de
Montsouris, na França, onde trabalhava Antonin Pier-
re Miguel, uma de suas grandes influências.

Oswaldo Cruz dotou o Instituto de Manguinhos,
que ganharia, em 1908, o nome de Instituto Oswaldo
Cruz, das instalações e dos equipamentos indispen-
sáveis para um centro de pesquisa científica: aqueci-
mento na estufa de secar vidros, destilação de água
por meio de correntes de ar comprimido, relógio cen-
tral elétrico com distribuição da mesma hora para to-
das as dependências, balanças de precisão, aparelho
de registro a distância das temperaturas das estufas.

Para Rodrigues Alves, que assumira a Presi-
dência da República em dezembro de 1902, uma das
metas prioritárias do Governo era a remodelação e o
saneamento do Rio de Janeiro. E remodelar o Rio sig-
nificava, basicamente, duas coisas: reforma urbana e
saneamento. Para a reforma, o Governo já contava
com o Engenheiro Paulo de Frontin. O saneamento
era uma questão mais delicada: o Rio era conhecido
no mundo inteiro como uma das sedes da peste bubô-
nica, da varíola e da febre amarela. Essa triste fama
não só afastava do Brasil os visitantes como também
aqueles que vinham para se estabelecer no País.

Entretanto, o trabalho de Manguinhos não se
restringiu à capital brasileira. Atendendo a solicita-
ções do Governo, colaborou de forma decisiva na
ocupação do interior do País. Lá, os pesquisadores
realizaram expedições científicas, permitindo, assim,
o cumprimento de acordos internacionais e colabo-
rando com o desenvolvimento nacional. O levanta-
mento sobre as condições de vida das populações do
interior, realizado pelos cientistas de Manguinhos,
fundamentou debates acirrados e resultou na criação
do Departamento Nacional de Saúde Pública, em
1920.

Após a Revolução de 30, o Instituto foi transferi-
do para o recém-criado Ministério da Educação e
Saúde Pública. Nas décadas de 50 e 60, o Instituto
defendeu o movimento para a criação do Ministério
da Ciência e a transferência do setor de pesquisa
para o novo órgão. No entanto, o Ministério da Saúde
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dava prioridade à produção de vacinas. Essa polêmi-
ca, somada à ”caça às bruxas“ do regime militar, cul-
minou com o ”massacre de Manguinhos“, em 1970,
com a cassação dos direitos políticos e a aposenta-
doria de dez renomados pesquisadores da institui-
ção. Em 1985, eles foram reintegrados. Ainda em
1970, foi instituída a Fundação Oswaldo Cruz, con-
gregando, inicialmente, o então Instituto Oswaldo
Cruz, a Fundação de Recursos Humanos para a Saú-
de e o Instituto Fernandes Figueira. As demais unida-
des que hoje compõem a Fiocruz foram incorporadas
ao longo dos anos.

Manguinhos vem oferecendo contribuições im-
portantes ao desenvolvimento científico mundial,
desde sua criação. Destaca-se, especialmente, a
descoberta da doença de Chagas, em 1909. Foi um
feito inigualável: Carlos Chagas descobriu o parasito,
estudou sua morfologia e biologia, descobriu o vetor e
o modo de transmissão da doença, suas manifesta-
ções clínicas, o primeiro reservatório silvestre e ainda
definiu as linhas gerais de sua epidemiologia.

Destacam-se, ainda, contribuições notáveis na
área da protozoologia, como as descobertas do ciclo
da malária humana e do tratamento para a leishma-
niose. Em virologia, ressaltam-se estudos em febre
amarela e no controle populacional do coelho. No
campo da entomologia, o que chama a atenção é a
descoberta do inseto responsável pela broca do café
e a utilização pioneira do controle biológico para seu
combate. Registram-se, também, a descoberta da
vacina contra o carbúnculo do gado ou peste da
mangueira, além do desenvolvimento de novas tec-
nologias para a produção em larga escala das vaci-
nas contra febre amarela e varíola.

Atualmente, a Fiocruz desenvolve programas
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de ensi-
no em saúde e ciência e tecnologia, de produção de
bens e insumos para a saúde, e de prestação de ser-
viços de referência em saúde. Desenvolve, ainda, um
programa sobre Saúde e Ambiente no Processo de
Desenvolvimento. Criado recentemente, esse progra-
ma vem reforçar a vocação da Instituição nas ativida-
des de pesquisa, ensino e produção sobre ambiente
na sua relação com a saúde. Com base nos graves
problemas nacionais e em suas perspectivas, foram
estabelecidos critérios para o credenciamento de pro-
jetos nos eixos temáticos, tais como a vinculação com
a solução prática de problemas, a relevância e
compromisso social, e o impacto sócio-ambien-
tal-sanitário. Os eixos temáticos do programa institu-
cional contemplam ações de incentivo à pesquisa e

ao desenvolvimento tecnológico na interface saúde e
ambiente, de desenvolvimento de sistemas de infor-
mação sobre saúde e ambiente, de práticas de edu-
cação e comunicação em saúde e ambiente e de for-
mação de profissionais em saúde e ambiente.

Como se vê pela natureza de seus programas, a
Fiocruz continua fiel aos seus propósitos de fazer
ciência em favor da saúde pública e de conciliar exce-
lência técnica com relevância social.

Nesse particular, a Instituição faz jus ao homem
público exemplar que lhe empresta o nome. Coube a
Oswaldo Cruz a ventura extraordinária de ser um des-
ses raros eleitos, um desses levitas do sacerdócio,
consagrado à diminuição dos padecimentos huma-
nos. Criaturas como ele devem os milagres da sua
obra à ação do entusiasmo, da paixão das grandes
abnegações, das grandes inspirações e ao heroísmo
do trabalho, da justiça e da verdade. Decididamente,
uma espécie de predestinação acompanhou a exis-
tência de Oswaldo Cruz, cuja carreira desmente os
nossos hábitos administrativos e governamentais,
provendo-se num cargo relevante do Estado, não a
mediocridade apadrinhada, mas o merecimento no-
tável.

Na história da ciência brasileira, o nome de
Oswaldo Cruz marca uma fase decisiva. O desejo de
resolver problemas nacionais com elementos próprios,
fazendo no Brasil a ciência para o Brasil.

Esse ideal consolidou-se na Fundação Oswaldo
Cruz, cujo centenário comemoramos neste 25 de
maio.

Num país de instituições efêmeras, de projetos
transitórios e de desrespeito à tradição, a Fiocruz é
um exemplo de trabalho digno e uma esperança de
continuidade nas políticas de saúde.

Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr.Presidente, Srªs.e Srs.Senadores, há cem anos,
no ano de 1900, o Brasil tinha 17½ milhões de habi-
tantes. Dez vezes menos do que hoje! Temos que ten-
tar imaginar o que era o Brasil então, ano de fundação
do Instituto Oswaldo Cruz, núcleo da Fundação
Oswaldo Cruz, cujo centenário comemoramos hoje.
Era um Brasil sem indústria, que apenas começava a
conhecer a energia elétrica, que vivia da exportação
de café.A República e a Abolição eram fatos recentes.

Quanta coisa mudou! E quanta coisa não mu-
dou! Como hoje, havia muita pobreza. Em matéria de
saúde do povo, não estamos bem, mas, há cem anos,
estávamos bem pior. Epidemias de todo tipo matavam
e devastavam, sem controle. O Instituto Oswaldo
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Cruz, obtendo rapidamente algumas vitorias contra
essa situação aterrorizante, lançou as bases das con-
quistas progressivas que fomos obtendo, ao longo
das décadas, em matéria de programas de saúde e
de pesquisa científica brasileira.

A Fundação Oswaldo Cruz é, hoje, integrada
por 12 grandes unidades. A mais antiga foi fundada
em 25 de maio de 1900, sob o nome de Instituto Soro-
terápico Federal. No início, não se pensava em pes-
quisa: queria-se apenas produzir soros e vacinas con-
tra a peste bubônica, que na época castigava a então
capital da República. Mas o grande médico sanitarista
Oswaldo Cruz acreditava em pesquisa. Havia se es-
pecializado no Instituto Pasteur, em Paris, então líder
mundial em matéria de pesquisa médica, e até hoje
instituição famosa.

Em 1901, Oswaldo Cruz, então apenas diretor
técnico do Instituto, publicou um trabalho inédito so-
bre o mosquito como vetor da febre amarela. Naquele
mesmo ano, publicou também um trabalho sobre a
técnica do soro contra a peste bubônica.

Em 1902, Oswaldo Cruz assumiu a direção do
Instituto. A peste bubônica entrava pelo porto de San-
tos e ameaçava o País. A febre amarela e a varíola as-
solavam o Rio e outras cidades portuárias. Oswaldo
Cruz foi nomeado, em 1903, Diretor Geral de Saúde
Púbica, o mais importante posto de Governo, em ma-
téria de saúde, já que não existia o Ministério da Saú-
de. Ele passou, então, a aplicar seus conhecimentos
científicos e as pesquisas realizadas no Instituto no
combate às epidemias.

Datam de então as memoráveis campanhas de
saneamento empreendidas por Oswaldo Cruz, tendo
como apoio o Instituto. Campanhas controvertidas.
Caçar o mosquito da febre amarela em cada casa, em
cada quintal, impor a vacinação em massa, tudo isso
foi quase que excessiva novidade para a época. No
Rio, chegou a haver, em 1904, um levante popular
contra as medidas, a Revolta da Vacina.Mas a ciência
prevaleceu – a recém-fundada ciência brasileira.

Em 1906, reforçou-se o prestígio do Instituto So-
roterápico quando ele desenvolveu para a pecuária
brasileira uma vacina contra a chamada ”manqueira“
bovina. Com isso, aumentaram as verbas para a pes-
quisa. Oswaldo Cruz dirigiu a instituição até 1917. Em
1908, ela já havia sido rebatizada de Instituto Oswal-
do Cruz. De 1917 a 1934, o Instituto seria dirigido pelo
grande cientista Carlos Chagas.

O objetivo do Instituto, então e ao longo de todas
essas décadas, sempre foi unir pesquisa biomédica
com ações de saúde pública. Para isso, com o tempo,

foi diversificando suas atividades, basicamente agru-
padas em quatro temas: pesquisa, ensino, desenvol-
vimento tecnológico e produção de biológicos. Em
1970, consolidou-se a Fundação Oswaldo Cruz,
agrupando várias instituições, sempre tendo como
sede o famoso Palácio Mourisco, que enfeita a cidade
do Rio, situado no ”campus“ de Manguinhos, antiga
Fazenda de Manguinhos.

No início dos anos 70, a fundação passou por
uma grave crise política e institucional, fruto do cho-
que entre seus mais prestigiosos cientistas e o gover-
no autoritário da época, em torno de assuntos relacio-
nados com a possível criação de um Ministério das
Ciências. Seguiram-se as lamentáveis demissões e
cassações de direitos políticos de 10 cientistas e al-
guns anos de decadência; mas na segunda metade
dos anos 70, iniciou-se uma vigorosa recuperação.

A trajetória da Fundação Oswaldo Cruz tem
muitas glórias: a descoberta de parte do ciclo da ma-
lária, em 1908; a descoberta da doença de Chagas,
em 1909; o controle da meningite, da esquistossomo-
se, da peste, da hanseníase e da raiva; o combate à
cólera, às enterobactérias, aos enterovírus, à varíola
e à febre amarela; o isolamento do vírus da dengue e
do vírus da ”aids“. A Fundação firmou acordos de co-
operação científica com entidades estrangeiras, dos
quais resultaram importantes ações de efetiva absor-
ção de tecnologia biológica, sem caixas-pretas, com
positivos avanços para a ciência brasileira e para a
saúde do nosso povo.

Incorporadas à Fundação, estão instituições im-
portantes como o Centro Hospitalar de Manguinhos e
suas subunidades, que cuidam de doenças parasitá-
rias, de doenças infecto-contagiosas e do ciclo mater-
no-infantil; e o Laboratório Central de controle de Dro-
gas, Medicamentos e Alimentos. A Fundação Oswal-
do Cruz está integrada construtivamente às ações do
País em termos de saúde pública e de desenvolvi-
mento científico e tecnológico.

A produção de materiais biológicos representou
sempre o centro das atenções de Manguinhos e é sua
atividade mais conhecida. Mas é muito importante,
também, a atuação da Fundação na formação de re-
cursos humanos, com seus cursos especializados de
saúde pública, oferecidos não só no Rio de Janeiro,
como em várias capitais estaduais. A tradição de en-
sino começou ainda com Oswaldo Cruz, em 1908,
com o chamado Curso de Aplicação.

A descentralização das ações e dos interesses
da Fundação também é coisa antiga. O trabalho de
Manguinhos nunca se restringiu somente aos gran-

MAIO   2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 15



des centros. A instituição sempre colaborou, decisiva-
mente, na ocupação do interior do País. Os pesquisa-
dores realizavam expedições científicas, varejavam
os mais recônditos rincões do Brasil. Eram feitos le-
vantamentos sobre as condições de vida das popula-
ções do interior, às vezes muito isoladas. Esses co-
nhecimentos levaram, em 1920, à criação do Depar-
tamento Nacional de Saúde Pública, precursor do Mi-
nistério da Saúde.

Merece todo o elogio essa atuação descentrali-
zadora de Manguinhos. Hoje, as populações mais
afastadas dos grandes centros não estão isoladas,
mas ainda precisam ser melhor integradas ao desen-
volvimento do País e continuam exigindo das institui-
ções nacionais uma atenção especial.

Sr. Presidente, são muito justificados os festejos
a propósito dos 100 anos do Instituto Oswaldo Cruz.
O ”campus“ de Manguinhos está sendo palco de uma
bela exposição comemorativa. Seu principal edifício,
o conhecido Palácio Mourisco, está aberto à visita-
ção. Está havendo um simpósio internacional, com
presença, entre outros, de representante do Instituto
Pasteur, da França.

O Senado junta-se a essa comemoração, sau-
dando o que a Fundação Oswaldo Cruz fez pelo Bra-
sil, e o que ainda haverá de fazer. Esse Brasil que, em
1900, tinha 17½ milhões de habitantes, e que, hoje,
tem quase 10 vezes mais, muito necessita, e muito
espera, da Fundação Oswaldo Cruz.

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, Srªs. e Srs. Senadores, o conhecimento cien-
tífico foi o âmbito estabelecido pelo homem moderno
para fundear a razão e fazer avançar a descoberta e a
compreensão das relações causais dos fenômenos
imanentes. Fenômenos que durante milênios manti-
veram em angustiante perplexidade nossos antepas-
sados.

Contando apenas três séculos, e a despeito dos
falseamentos que a abalam regularmente, a ciência
moderna representa um consistente e coerente apor-
te à aventura humana, e, enquanto não se transforma
em dogma, é capaz de arrancar o homem da postura
dogmática, para elevá-lo a um patamar crítico-raciona-
lista superior, proporcionando uma melhor aproxima-
ção da inteligência do mundo que nos suporta.

Como forma racional do conhecimento, a ciên-
cia tem sido decisiva para a superação de preconcei-
tos e superstições, permitindo ao espírito vôos mais
ousados, mas, muito mais do que isto, conferindo a
parcelas cada vez maiores da humanidade um incre-

mento significativo do indicador mais seguro do pro-
gresso social: constantes acréscimos nos índices de
qualidade de vida. Isso a despeito das iniquidades
com que nos defrontamos cotidianamente.

É preciso lembrar que, sem o desenvolvimento
científico e tecnológico, a inominável e absurdamente
alta dose de desigualdade que vige e compromete a
tessitura social nas diversas populações de nosso
planeta seria ainda mais grave.

O Brasil, que só tardiamente e de forma muito tí-
mida ingressou no grupo de países que apostam e in-
vestem efetivamente no saber científico, como forma
de enriquecimento e promoção social, conta com
uma instituição que orgulha a todos nós, cidadãos
brasileiros, pela seriedade de seus profissionais, pela
qualidade de suas pesquisas e pelo grande compro-
metimento social de suas atividades.

É claro que me refiro à Fundação Oswaldo Cruz,
que hoje completa o seu primeiro centenário, motivo
de júbilo não apenas para a comunidade científica
brasileira, mas para todos nós que direta ou indireta-
mente acompanhamos e nos beneficiamos de suas
ações.

Com dezenas de linhas de pesquisa que englo-
bam desde a Aids até a virologia molecular, a Fiocruz
mantém ainda cursos de ensino médio, a distância,
especialização, aperfeiçoamento e atualização, bem
como um disputado programa de pós-graduação,
contemplando importantes linhas de pesquisa no
mestrado e doutorado.

Desde a sua criação, em 1900, com o nome de
Instituto Soroterápico, a Fundação Oswaldo Cruz tem
prestado serviços da mais alta relevância para toda a
sociedade brasileira, bem como, devo dizer para toda
a humanidade.

No distante 1904, por exemplo, e ainda em seus
primórdios, a Fiocruz já produzia soro contra a peste
bubônica e o controle da febre amarela. Além disso,
integram o conjunto de contribuições da instituição,
em seus primeiros anos, a descoberta de parte do ci-
clo da malária, a doença de Chagas e o tratamento da
leishmaniose.

Nos anos 80, os pesquisadores da Fiocruz fo-
ram os primeiros a conseguir o isolamento do vírus da
Aids no continente americano. Isolaram igualmente o
vírus da dengue, descobrindo ainda o uso do látex
para o combate ao transmissor da esquistossomose,
entre inúmeras outras contribuições significativas.

Na vasta gama de atividades desenvolvidas re-
gularmente pela Fundação Oswaldo Cruz destaca-se
ainda o Sistema Nacional de Informações Tóxi-
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co-Farmacológicas, instituído em 1980, e que se
constitui em um sistema de alcance nacional, respon-
sável pela informação e documentação em toxicolo-
gia e farmacologia. O sistema está apto a fornecer – e
o faz periodicamente – informações precisas sobre
medicamentos e demais agentes tóxicos às autorida-
des de saúde pública, aos profissionais de saúde e
áreas afins e à população em geral.

Uma outra atividade fundamental da Fiocruz,
implementada pelo Instituto Fernandes Figueira, é a
sua participação na Rede Nacional de Bancos de Lei-
te Humano, que tem como objetivo a promoção da sa-
úde da mulher e da criança. O trabalho é desenvolvi-
do mediante a integração e a constituição de parceri-
as com órgãos federais, unidades da federação, mu-
nicípios, iniciativa privada e a própria sociedade, no
âmbito de atuação dos bancos de leite humano.

Por todas essas iniciativas, a Fundação Oswal-
do Cruz, seus dirigentes, pesquisadores, técnicos e
funcionários merecem o reconhecimento do Senado
Federal e de toda a Nação brasileira.

Quero concluir este pronunciamento trazendo à
reflexão um pensamento de Virgílio, que anteviu, há
mais de vinte séculos, o valor do conhecimento cientí-
fico para a humanidade. Escreveu o poeta: feliz é
aquele capaz de compreender a causa das coisas.

Em seu primeiro século de existência, a Funda-
ção Oswaldo Cruz, como centro de excelência, soube
compreender a sua missão e com o indispensável ri-
gor científico tem trabalhado cotidianamente, como
bem registrou matéria veiculada recentemente pelo
Jornal do Brasil, em defesa da vida.

Muito obrigado.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é com enorme
satisfação que nos aliamos nesta data para comemo-
rar o centenário da Fundação Oswaldo Cruz, institui-
ção que honra a todos nós brasileiros, a primeira em
ciência e tecnologia em saúde em toda a América La-
tina.

Falar de Manguinhos – como é carinhosamente
chamada – é tarefa complexa, porque sua história tra-
duz as contradições do desenvolvimento da pesquisa
científica no Brasil.

Um fato específico – diz-nos a história – ensejou
o nascimento do então Instituto Oswaldo Cruz: a che-
gada da peste bubônica ao Brasil pelo porto de San-
tos em 1899.

Ao implementar medidas a fim de conter a peste
e socorrer suas vítimas, o governo se deparou com a
dificuldade de obter o soro que apenas o Instituto

Pasteur de Paris fabricava em quantidade insuficiente
para a demanda mundial.

A solução encontrada na época pelo governo
paulista e pela Prefeitura do Distrito Federal foi a cri-
ação de estabelecimentos produtores de soros e va-
cinas.

A partir de 1902, sob a direção integral de
Oswaldo Cruz, o Instituto iniciou imediatamente a di-
versificação de sua pauta industrial e de seus objetos
de pesquisa.

Suas ações representaram um avanço na ins-
trumentalização da microbiologia em prol da saúde
pública, motivado pela necessidade da importação de
técnicos e de conhecimentos prontos para debelar
uma crise sanitária em centros urbanos vinculados à
importação de imigrantes, manufaturados e capita-
is, bem como à exportação de café e de outras ma-
térias-primas.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, felizmen-
te, estes objetivos estreitos – vistos apenas sob a óti-
ca econômica – foram combatidos incessantemente
pelos técnicos do Instituto. A prova de seu êxito se es-
pelha na durabilidade de Manguinhos e no perfil que
hoje ostenta.

As transformações dos objetivos de Mangui-
nhos estão relacionadas ao saneamento do Rio de
Janeiro, tarefa que foi designada a Oswaldo Cruz.
Este, em 1903, submeteu um projeto ao Congresso
Nacional de reforma dos serviços sanitários, que in-
cluía a transformação do Instituto em um centro de
estudos sobre as doenças infecciosas tropicais, en-
volvendo a preparação de soros, vacinas, fermentos
industriais e o ensino da bacteriologia, à semelhança
do Instituto Pasteur de Paris.Esse projeto foi vetado.

Este trecho da história da Fundação põe em re-
levo as contradições que citei no início de meu pro-
nunciamento sobre os rumos da ciência e da tecnolo-
gia em nosso País.

Neste contexto, nunca é demais repetir que a
economia agroexportadora e a hegemonia política e
cultural das elites podem explicar a penúria, o des-
prestígio, o isolamento e a descontinuidade que sola-
param os investimentos de todos os que se dedica-
ram à pesquisa científica no Brasil.

Curiosamente, são esses mesmos cientistas
que atendem os interesses desenvolvimentistas, na
medida em que obtêm as condições materiais que
propiciam a elaboração de pesquisas originais e as
fazem circular entre as instituições médicas nacionais
e estrangeiras.
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Voltando à história, encontramos que, face à indi-
ferença das autoridades da época, Oswaldo Cruz pro-
porcionou as condições para que Manguinhos rapida-
mente ultrapassasse sua conformação original, bus-
cando sobras de recursos financeiros, e tornando bem
clara sua posição contrária à visão imediatista e limita-
da que as elites governantes tinham do papel da ciên-
cia no desenvolvimento e na modernização do Brasil.

Para sobrepujar as demandas históricas que
ensejaram a sua concepção, assim como as crises
freqüentes que ameaçavam suas conquistas, como
perda de autonomia, corte de recursos humanos e fi-
nanceiros, cassação de direitos políticos e aposen-
tadoria compulsória de renomados pesquisadores,
Manguinhos teve que se valer da combinação de vá-
rios elementos:

– a dedicação integral e quase que devota de
seus pesquisadores, frutificando em novas e constan-
tes descobertas, projetando o nome de seus autores,
da instituição e do Brasil internacionalmente;

– o papel de seus dirigentes, que conceberam e
implementaram estratégias institucionais que nem
sempre coadunaram com os objetivos, as prioridades
e os interesses dos governantes.

No limiar do Século XXI, nos deparamos com
uma Fiocruz que tem como missão gerar, absorver e
difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em
saúde pelo desenvolvimento integrado de atividades
de pesquisa e ensino. Suas descobertas são conside-
radas como contribuições importantes à ciência em
nível mundial.

Na comemoração deste centenário – coisa rara
no Brasil para uma instituição da natureza da Fiocruz
– gostaríamos de destacar seus feitos, mas também
assinalar o enorme esforço de todo o seu corpo técni-
co e de dirigentes para realizá-los.

Cumpre deixar registrado o reconhecimento do
Senado Federal pelo trabalho do atual presidente, Dr.
Eloi Garcia Nunes, na condução dos novos rumos da
Fundação. Com desafios cada vez maiores ditados
pela velocidade imprevisível das descobertas científi-
cas, e pela necessidade de articular sua atuação com
variáveis éticas, políticas, econômicas e sociais, sua
tarefa dificilmente pode ser dimensionada por aqueles
que não convivem de perto com a rotina da Instituição.

A todo o corpo funcional da Fiocruz, seus técni-
cos e pesquisadores, na pessoa de seu Presidente, o
Dr. Eloi Garcia Nunes, as nossas melhores homena-
gens.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Suspendo a sessão por cinco minutos.

(Suspensa às 16 horas e 7 minutos, a
sessão é reaberta às 16 horas e 11 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está reaberta a sessão.

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

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2000

(Nº 304/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rádio Caiobá Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 143, de 29 de abril de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 14 de fevereiro de 1997, a per-
missão outorgada à Rádio Caiobá Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Curiti-
ba, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 754, DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto a apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato cons-
tante da Portaria nº 143, de 29 de abril de 1998, que
renova a permissão outorgada à Rádio Caiobá Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Brasília, 25 de junho de 1998. – Fernando Hen-
rique Cardoso.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 169/MC, DE 12 DE
JUNHO DE 1998 DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, INTERINO

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 143, de 29 de abril de 1998, pela
qual foi renovada a permissão outorgada à Rádio
Caiobá Ltda. pela Portaria nº 115, de 8 de fevereiro de
1977, publicada em 14 subseqüente, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

2 – Os órgãos competentes deste Ministério ma-
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruí-
do de acordo com a legislação aplicável o que me le-
vou a defirir o requerimento de renovação.

3 – Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congres-
so Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato, acompanhado do Processo Administrativo
nº 53740.000765/96, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Juarez Quadros do Nas-
cimento, Ministro de Estado das Comunicações,
Interno.

PORTARIA Nº 143
DE 29 DE ABRIL DE 1998

O Ministro de Estado das Comunicações, interi-
no, no uso de suas atribuições, conforme o disposto
no art. 6º, inciso II do Decreto nº 88.066, de 26 de ja-
neiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso Administrativo nº 53740.000765/96, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 14 de fevereiro de 1997, a permissão outorga-
da à Rádio Caiobá Ltda., cuja última renovação ocor-
reu nos termos da Portaria nº 162, de 24 de junho de
1987, publicada no Diário Oficial da União em 15 de
julho de 1987, para explorar, sem direito de exclusivi-
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Juarez Quadros do Nascimento.

PARECER Nº 21/SEJUR/DMC-PR

Referência: Processo nº 53740.000765/96
Interessada: Rádio Caiobá Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.

Ementa: Permissão para executar o serviço de ra-
diodifusão sonora, cujo prazo terá seu termo final
em 13 de fevereiro de 1997. Pedido apresentado
tempestivamente. Regulares a situação técnica e a
vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.

A Rádio Caiobá Ltda., permissionária do servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, requer re-
novação do prazo de vigência de sua permissão,
cujo termo final ocorrerá em 13 de fevereiro de
1997.

Dos Fatos

1 – Mediante a Portaria-MC nº 115, de 8 de feve-
reiro e 1977, foi autorizada permissão à Rádio Caiobá
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada em Curitiba, Estado do Pa-
raná.

2 – A outorga em apreço começou a vigorar em
14 de fevereiro de 1977, data da publicação da porta-
ria de permissão no Diário Oficial e, posteriormente,
renovada por meio da Portaria-MC nº 162, de 24 de
junho de 1967, publicada em DOU, de 15 de julho da-
quele ano.

3 – Cumpre ressaltar que, durante o último pe-
ríodo de vigência da outorga a entidade foi advertida,
conforme se verifica na informação de fls. 27.

Do Mérito

4 – O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117 e 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o ser-
viço de televisão que poderão ser renovados por
períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos
esses que foram mantidos pela atual Constituição
(art. 22, § 5º).

5 – Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, determina que:

“Art. 27. Os prazos de concessão e de per-
missão serão de 10 (dez) anos para o serviço de ra-
diodifusão sonora e de 15 (quinze) anos para o de te-
levisão”.
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6 – De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785, de
28 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga deverão dirigir re-
querimento ao órgão competente no período compre-
endido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior
ao término da vigência da outorga.

7 – O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 24 de
agosto de 1996, dentro, pois, do prazo legal, e o prazo
de vigência da concessão/permissão deverá ser re-
novado a partir de 14 de fevereiro de 1997.

8 – A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pelas Portarias
nºs 7/96 e 226/87, com as seguintes composições:

Cotista Cotas Valor em R$

Margit Labschde de  Leão 99.000 99.000,00

João Elísio Ferraz de Campos 99.000 99.000,00

Julieta Kimak 99.000 99.000,00

Total 297.000 297.000,00

Gerente: Julieta Kimak

9 – A emissora se encontra operando regular-
mente, dentro das características técnicas que lhe fo-
ram atribuídas, conforme mencionado às fls. 26.

10 – É regular a atuação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações –
FITEL, conforme demonstrado às fls. 25.

11 – Consultando o Cadastro Nacional de Ra-
diodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios
e dirigente não ultrapassam os limites fixados pelo
art. 12 e seus parágrafos do Decreto-Lei nº 236, de 26
de fevereiro de 1967.

Conclusão:

Pelo exposto concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação Geral de Radiodifusão e Afins, para
prosseguimento.

É o parecer.
À consideração da Srª Delegada
Curitiba, 22 de outubro de 1996. – Alvyr Pereira

de Lima Jr., Chefe de Serviço Jurídico.
De acordo.
À Coordenação Geral de Radiodifusão e

Afins/DPOUT/SFO/MC para prosseguimento.
Curitiba, 22 de outubro de 1996. – Tereza Fial-

koski Dequeche, Delegada.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 117, DE 2000

(Nº 305/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a conces-
são da Rádio AM Show Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Jardinópolis,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 23 de março de 1999, que renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão
da Rádio AM Show Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Jardinópolis, Estado de São
Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 399, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de V. Exªs, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 23
de março de 1999, que “Renova a concessão outor-
gada à Rádio AM Show Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Jardinópolis, Estado de São Paulo”.

Brasília, 29 de março de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 40/MC

Brasília, 18 de março de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50830.000309/94,
em que a Rádio AM Show Ltda. solicita renovação da
concessão para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Jardinópolis, Esta-
do de São Paulo.

2 – A outorga foi originariamente deferida como
permissão à Organização Rádio Colorado Ltda. pela
Portaria MVOP nº 708, de 17 de setembro de 1957,
outorga essa renovada, da última vez, já como con-
cessão, a partir de 1º de maio de 1984, pelo Decreto
nº 89.590, de 27 de abril de 1984.

3 – Pelo Decreto nº 98.855, de 22 de janeiro de
1990, foi autorizada a transferência direta da outorga
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para a Tupi – Rede de Comunicação Ltda. e pela Por-
taria nº 40, de 3 de abril de 1995, a entidade obteve
autorização para alterar sua denominação social para
Rádio AM Show Ltda.

4 – Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi-
ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como de-
feridos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigên-
cia da concessão ou permissão, sendo, por isso, ad-
mitido o funcionamento precário das estações, mes-
mo quando expiradas as respectivas outorgas.

5 – Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de-
terminam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti-
mado.

6 – Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

7 – Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as-
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Minis-
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 23 DE MARÇO DE 1999

Renova a concessão outorgada à
Rádio AM Show Ltda., para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Jardinópolis, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e ten-
do em vista o que consta do Processo Administrati-
vo nº 50830.000309/94, decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço e
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de

Jardinópolis, Estado de São Paulo, originariamente
deferida à Organização Rádio Colorado Ltda., pela
Portaria MVOP nº 708, de 17 de setembro de 1957,
renovada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
1984, transferida para a Tupi – Rede de Comunica-
ção Ltda., nos termos do Decreto nº 98.855, de 22 de
janeiro de 1990, cuja denominação social foi alterada
para Rádio AM Show Ltda., conforme Portaria nº 40,
de 3 de abril de 1995.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra-
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 23 de março de 1999; 178º da Indepen-
dência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga .

PARECER CONJUR/MC Nº 31/99

Referência: Processo nº 50830.000309/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo
Interessada: Rádio AM Show Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 1º-5-94. Pedido apresentado tempestiva-
mente. Regulares a situação técnica e a vida socie-
tária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

Trata o presente processo de pedido de reno-
vação de concessão formulado pela Rádio AM Show
Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão so-
nora em onda média, na cidade de Jardinópolis,
Estado de São Paulo.

2 – Mediante Portaria MVOP nº 708, de 17 de
setembro de 1957, foi originariamente outorgada a
permissão à Organização Rádio Colorado Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia, na cidade de Jardinópolis, Estado de São Paulo,
outorga essa renovada, da última vez, já como con-
cessão, a partir de 1º de maio de 1994, pelo Decreto
nº 89.590, de 27 de abril de 1984.

3 – Pelo Decreto nº 98.855, de 22 de janeiro de
1990, foi autorizada a transferência direta da outorga
para a Tupi Rede de Comunicação Ltda. e, pela Porta-
ria nº 40, de 3 de abril de 1995, a entidade obteve au-
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torização para alterar sua denominação social para
Rádio AM Show Ltda.

4 – Em 1º de outubro de 1997, via da EM nº 266,
publicada noDiário Oficial da União do dia 15 subse-
qüente, foi autorizada nova transferência indireta pas-
sando a peticionária a ter os seus quadros societário
e diretivo com a seguinte composição:

COTISTAS COTAS

Cláudio Henrique Tenuto Rossi 6.000

Luiz Felipe Baleira Tenuto Rossi 6.000

João Rolando Tenuto Rossi 6.000

Marco Flávio Tenuto Rossi 6.000

Paulo Luciano Tenuto Rossi 6.000

TOTAL 30.000

Gerente: Cláudio Henrique Tenuto Rossi

5 – O pedido foi objeto de análise pela Delega-
cia do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela De-
legacia concluído favoravelmente ao pleito consoante
parecer Jurídico s/nº, fls. 64-66, dos autos.

6 – Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documen-
tação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pelo DMC/SP, con-
cluo, igualmente, pelo deferimento do postulado.

7 – Ressalte-se que a outorga original está am-
para juridicamente nos termos do que dispõem a Lei
nº 5.785, de 1982, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis
que o pedido de sua renovação foi apresentado na
forma devida, no prazo legal e com a documentação
hábil.

8 – Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respec-
tiva concessão ou permissão, sendo permitido o fun-
cionamento, em caráter precário, dos serviços outor-
gados e não renovados em tempo hábil, concluin-
do-se, dessa forma, que a terminação do prazo da
concessão ou a pendência da sua renovação, a curto
ou a longo prazo, não determinam, necessariamente,
a extinção do serviço prestado.

9 – Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos
de renovação correspondentes – Exposição de Moti-
vos e Decreto – com vistas ao encaminhamento para
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.

10 – Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dis-
põe o § 3º do art. 223 da Constituição, para que o ato
de renovação possa produzir seus efeitos legais.

Brasília, 26 de janeiro de 1999. – Maria da Gló-
ria Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 118, DE 2000

(Nº 306/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Dom Bosco para executar
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 30, de 19 de março de 1999, que outorga per-
missão à Fundação Dom Bosco para executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Campo
Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 689, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 30, de 19 de março de 1999, que outorga
permissão à Fundação Dom Bosco para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

Brasília, 28 de maio de 1999. – Marco Maciel.

EM Nº 75/MC

Brasília, 26 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50700.000022/93,
de interesse da Fundação Dom Bosco, objeto de per-
missão para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
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educativos, na cidade de Campo Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul.

2 – De acordo com o art. 13, § 1º, do Regula-
mento dos Serviços de Radiodifusão aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, não dependerá de edital a outorga para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos.

3 – Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi-
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu-
sa portaria.

4 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do
art. 223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-
do o referido ato, acompanhado do processo acima
mencionado.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 30
DE 19 DE MARÇO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º do Regulamento dos Serviços de Radio-
difusão aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação do Decreto nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo nº 50700.000022/93,
resolve:

Art. 1º Fica outorgada permissão à Fundação
Dom Bosco para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Respeitosamente, –Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

COMPONENTES DA DIRETORIA
DA FUNDAÇÃO DOM BOSCO

De conformidade com o art. 30 do Estatuto Soci-
al da Fundação Dom Bosco, os membros de sua pri-
meira Diretoria são:

1 – Presidente:
Pe. João Bosco Monteiro Maciel, brasileiro nato,

solteiro, maior, religioso, residente e domiciliado na
Rua Pe. João Crippa nº 1.395, em Campo Grande –
MS, portador da Carteira de Identidade de RG nº
006896543 – SSP/SP e do CIC nº 190.790.958-34, que
ocupa atualmente o cargo de Presidente da Missão
Salesiana de Mato Grosso.

2 – Vice-Presidente:
Pe. Nelson Gil Tolentino, brasileiro nato, solteiro,

maior, religioso, residente e domiciliado na Rua Pe.
João Crippa, nº 1.395, em Campo Grande – MS, porta-
dor da Carteira de Identidade de RG nº 006193077 –
SSP/SP e do CIC nº 103.815.111-20, que ocupa o
cargo de Vice-Presidente da Missão Salesiana de
Mato Grosso.

3 – Tesoureiro:
Pe.Afonso de Castro, brasileiro nato, solteiro, mai-

or, religioso, residente e domiciliado na Av.Mato Grosso,
nº 421, em Campo Grande – MS, portador da Carteira
de Identidade de RG nº 000023707 – SSP/MT, e do CIC
nº 127.127.991-54, que ocupa o cargo de Diretor de
Ensino e Pós-Graduação das MSMT/Faculdades Uni-
das Católicas de Mato Grosso – FUCMT.

4 – Secretário:
Pe. Antônio Secundino de Castro, brasileiro nato,

solteiro, maior, religioso, residente e domiciliado na
Rua Pe. João Crippa, nº 1.395, em Campo Grande –
MS, portador da Carteira de Identidade de RG nº
005798667 – SSP/SP, e do CIC nº 030.792.101-82,
que ocupa o cargo de Diretor da Casa Inspetorial da
Missão Salesiana de Mato Grosso.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 2000

(Nº 318/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Empresa de Radiodifu-
são Cidade Alta Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Apucarana, Esta-
do do Paraná.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 94, de 13 de março de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 27 de junho de 1996, a permis-
são outorgada à Empresa de Radiodifusão Cidade
Alta Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 654, DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 94, de 13 de março de 1998, que renova a
permissão outorgada à Empresa de Radiodifusão Ci-
dade Alta Ltda., para explorar, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Apucarana, Estado
do Paraná.

Brasília, 1º de junho de 1998. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 149/MC

Brasília, 20 de maio de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 94, de 13 de março de 1998, pela
qual foi renovada a permissão outorgada à Empresa
de Radiodifusão Cidade Alta Ltda., pela Portaria MC
nº 175, de 25 de junho de 1985, publicada em 27 sub-
seqüente, para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freqüência modulada, na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná.

2 – Os órgãos competentes deste Ministério ma-
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruí-
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le-
vou a deferir o requerimento de renovação.

3 – Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de renovação somente produ-
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o re-
ferido ato, acompanhado do Processo Administrativo
nº 53740.000196/96, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 94
DE 13 DE MARÇO DE 1998

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, conforme o disposto no art. 6º,
inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53740.000196/96, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 27 de junho de 1996, a permissão outorgada
à Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda. pela
Portaria MC nº 175, de 25 de junho de 1986, publica-
da no Diário Oficial da União em 27 subseqüente,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Apucarana, Estado do Paraná.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Sérgio Motta.

EMPRESA DE RADIODIFUSÃO
CIDADE ALTA LTDA.

Carla Maria Agnes Giavarina, brasileira, casa-
da, secretária, portadora da cédula de identidade RG
nº 397.622 II.PR, e do CPF nº 334.608.501-59, resi-
dente e domiciliada na SMPW Quadra nº 17, Conjun-
to 6, Lote 11, CEP 71745-170 em Brasília – DF;
Valmor Ignácio Giavarina, brasileiro, separado judici-
almente, advogado, portador da carteira de identida-
de profissional da Ordem dos Advogados do Brasil nº
9746-PR e do CPF nº 361.362.719-15, residente e
domiciliado na Rua Coronel Luiz José dos Santos nº
621, CEP 86800-070, centro nesta cidade de Apuca-
rana, Paraná; e Valmor Santos Giavarina, brasileiro,
casado, advogado, portador da cédula de identidade
civil RG nº 227.943 Série 4444, Seção 12222 II.PR e
do CPF nº 164.261.349-53, residente e domiciliado na
SMPW Quadra nº 17, Conjunto 6, Lote 11, CEP
71745-170 em Brasília – DF; únicos sócios compo-
nentes da sociedade por cotas de Responsabilidade
Limitada, denominada Empresa de Radiodifusão
Cidade Alta Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita na Jucepar sob o nº 41200752158 em sessão
de 12 de março de 1986 e última alteração contratual
arquivada sob o nº 971933723 em sessão de 29 de
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agosto de 1997; na qual ratificou sua opção pelo Sim-
ples nos termos da Lei 9.317/96; com sede e foro na
Rua Coronel Luiz José dos Santos nº 621, CEP
86800-070, centro nesta cidade de Apucarana, Para-
ná, e inscrita no CGC/MF sob o nº
79.144.077/0001-95; resolvem por este instrumento
particular de alteração contratual modificar seu con-
trato primitivo, mediante as seguintes cláusula e con-
dições:

Primeira...: A sócia Carla Maria Agnes
Giavarina, que possui na sociedade 4.875 (quatro mil
oitocentos e cinto) cotas de capital, totalmente integra-
lizadas, totalizando a importância de R$4.875,00 (qua-
tro mil oitocentos e setenta e cinco reais), vende pelo
valor nominal ao Sócio Valmor Ignácio Giavarina, já
qualificado acima, a quantia de 2.209 (duas mil, du-
zentas e nove) cotas de capital, totalizando a impor-
tância de R$2.209,00 (dois mil, duzentos e nove reais)
e ao sócio Valmor Santos Giavarina, também já qualifi-
cado acima, a quantia de 521 (quinhentas e vinte
uma) cotas de capital, totalizando a importância de
R$521,00 (quinhentos e vinte e um reais).

Parágrafo único. A sócia cedente dá aos sócios
adquirentes plena e irrevogável quitação pelas endas
das cotas de capital, ora efetuada.

Segunda...: Em decorrência das modificações
ocorridas, o capital social, totalmente integralizado,
fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios Cotas Capital – R$

CARLA MARIA AGNES GIAVARINA: 2.145 2.145,00

VALMOR IGNÁCIO GIAVARINA: 2.210 2.210,00

VALMOR SANTOS GIAVARINA: 2.145 2.145,00

Total 6.500 6.500,00

Terceira...: Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do contrato primitivo que não colidirem com
as disposições do presente instrumento.

E, por estarem os sócios justos e contratados,
assim este instrumento em quatro vias de igual teor e
forma na presença de duas testemunhas.

Apucarana, Paraná, 30 de julho de 1998. – Car-
la Maria Agnes Giavarina – Valmor Ignácio Giava-
rina – Valmor Santos Giavarina

Testemunhas: – Ricardo Luiz Marques, RG:
6.877.695-3 II.PR – Sara Jane Borm, RG:
4.390.492-2 II.PR.

(À Comissão de Educação.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 116 a
119, de 2000, lidos anteriormente, tramitarão com
prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos ter-
mos do art. 223, § 1º, da Constituição Federal, e de
acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, po-
derão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úte-
is, perante a Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 695,
de 2000, na origem, de 22 do corrente, pela qual o
Presidente da República, nos termos do art. 52, inci-
so V, da Constituição Federal, solicita autorização
para contratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor
equivalente a duzentos milhões de dólares nor-
te-americanos, de principal, entre o Governo do Esta-
do de São Paulo, por intermédio da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
destinada a financiamento do Projeto de Despoluição
do Rio Tietê – 2ª etapa.

A matéria, anexada ao Ofício nº S/12, de 2000,
vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Sena-
dor Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 149, DE 2000

Altera o art. 29 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, revoga os seus §§ 6º, 7º,
8º e 9º e os arts. 5º, 6º e 7º da Lei nº 9.876,
de 26 de novembro de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho

de 1991, alterado pelo art. 2º da Lei nº 9.876, de 26 de
novembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação, mantidos inalterados os seus §§ 1º a 5º:

“Art. 29. O salário-de-benefício consis-
te na média aritmética simples de todos os
últimos salários-de-contribuição dos meses
imediatamente anteriores ao do afastamen-
to da atividade ou da data da entrada do re-
querimento, até o máximo de trinta e seis,
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apurados em período não superior a qua-
renta e oito meses.

...................................................." (NR)
Art. 2º Ficam revogados os arts. 5º a 7º da Lei

nº 9.876, de 1999, e os §§ 6º a 9º do art. 29 da Lei
nº 8.213, de 1991, acrescentados a ele pelo art. 2º da
referida Lei nº 9.876, de 1999.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

Quando da tramitação da proposta do Governo
que dispõe sobre a contribuição previdenciária do
contribuinte individual e do cálculo do benefício previ-
denciário, que depois se transformou na Lei nº 9.876,
de 1999, o Partido dos Trabalhadores e demais parti-
dos da oposição apresentaram uma grande varieda-
de de sugestões, inclusive a adoção de um fator previ-
denciário neutro, que não trouxesse mais perdas para
o trabalhador.

Argumentando que o déficit da Previdência para
1999 seria de dez bilhões de reais, o Governo não
chegou a apreciar devidamente as propostas da opo-
sição.

Sabemos que esse discurso do déficit não é
convincente, pois não se pode avaliar a situação fi-
nanceira da previdência somente por meio de suas
receitas, mas da totalidade das receitas da segurida-
de social, que vão não só além de suas despesas,
como também do tão propalado déficit.

De qualquer maneira, as novas regras prevêem
o fator previdenciário, submetendo o cálculo dos be-
nefícios de aposentadoria por idade e por tempo de
contribuição à conjugação dos critérios tempo de
contribuição, idade na data da aposentadoria e ex-
pectativa de sobrevida na data da aposentadoria, me-
diante uma fórmula matemática.

O resultado dessa fórmula é dos mais perver-
sos, pois reduz o valor do benefício quanto mais jo-
vem for o segurado na data da sua aposentadoria,
mesmo tendo completado o tempo de contribuição
exigido para o benefício (25, 30 ou 35 anos). Assim, a
título de exemplo, antes da vigência das novas regras,
o indivíduo poderia se aposentar, com 51 anos, após
ter contribuído durante 35 anos e fazer jus a um be-
nefício de R$1.000,00. Hoje, se ele requerer sua
aposentadoria aos 51 anos, o benefício será de
R$730,00. Se quiser ter o de R$1.000,00, terá de
contribuir por 40 anos e trabalhar até os 56 anos de
idade.Em se tratando de mulher, a situação é pior ain-
da. A segurada, com 46 anos de idade, que contribuiu

durante 30 anos, tem direito a um benefício de
R$1.000,00 pelas regras antigas; hoje, se requerer a
aposentadoria, aos 46 anos de idade, com 30 anos de
contribuição, o benefício será de R$605,00, e se qui-
ser o benefício de R$1.000,00 terá de trabalhar até os
54 e contribuir por 38 anos.

Por isso, estamos trazendo à discussão o pre-
sente projeto de lei que restaura as antigas regras de
cálculo da aposentadoria, pois não podemos impor
ao trabalhador mais esse ônus representado pelo fa-
tor previdenciário, que tem um grande efeito redutor
no benefício de sua aposentadoria. Não podemos
uma vez mais reduzir os direitos dos trabalhadores
para fazer ajustes financeiros na previdência pública,
principalmente quando sabemos que eles já vêm ar-
cando há muito tempo com os erros da sua adminis-
tração.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000.– Senador
Lauro Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.876
DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

Dispõe sobre a contribuição previ-
denciária do contribuinte individual, o
cálculo do benefício, altera dispositivos
das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de
julho de 1991, e dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 12 ..................................................
I – .........................................................
............................................................."
“i) o empregado de organismo oficial

internacional ou estrangeiro em funciona-
mento no Brasil, salvo quando coberto por
regime próprio de previdência social;”

“............................................................”
“V – como contribuinte individual;” (NR)
“a) a pessoa física, proprietária ou não,

que explora atividade agropecuária ou pes-
queira, em caráter permanente ou temporá-
rio, diretamente ou por intermédio de pre-
postos e com auxílio de empregados, utiliza-
dos a qualquer título, ainda que de forma
não contínua;

26 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO  2000



b) a pessoa física, proprietária ou não,
que explora atividade de extração mineral –
garimpo, em caráter permanente ou tempo-
rário, diretamente ou por intermédio de pre-
postos, com ou sem o auxílio de emprega-
dos, utilizados a qualquer título, ainda que
de forma não contínua;"

“c) o ministro de confissão religiosa e
o membro de instituto de vida consagrada,
de congregação ou de ordem religiosa,
quando mantidos pela entidade a que per-
tencem, salvo se filiados obrigatoriamente à
Previdência Social em razão de outra ativi-
dade ou a outro regime previdenciário, mili-
tar ou civil, ainda que na condição de inati-
vos;”(NR)

“d) revogada;”

“e) o brasileiro civil que trabalha no ex-
terior para organismo oficial internacional do
qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá
domiciliado e contratado, salvo quando co-
berto por regime próprio de previdência so-
cial;” (NR)

“f) o titular de firma individual urbana
ou rural, o diretor não empregado e o mem-
bro de conselho de administração de socie-
dade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista
que recebem remuneração decorrente de
seu trabalho em empresa urbana ou rural e
o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de
qualquer natureza ou finalidade, bem como
o síndico ou administrador eleito para exer-
cer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração;

g) quem presta serviço de natureza
urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;

h) a pessoa física que exerce, por con-
ta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;"

“............................................................”

“§ 6º Aplica-se o disposto na alínea g
do inciso I do caput ao ocupante de cargo
de Ministro de Estado, de Secretário Esta-
dual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efe-
tivo com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, suas autarquias, ainda que em
regime especial, e fundações.”

“Art. 13. O servidor civil ocupante de
cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípi-
os, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral
de Previdência Social consubstanciado nes-
ta Lei, desde que amparados por regime
próprio de previdência social.” (NR)

“§ 1º Caso o servidor ou o militar ve-
nham a exercer, concomitantemente, uma
ou mais atividades abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência Social, tornar-se-ão
segurados obrigatórios em relação a essas
atividades.” (NR)

“§ 2º Caso o servidor ou o militar, am-
parados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão
ou entidade cujo regime previdenciário não
permita a filiação nessa condição, permane-
cerão vinculados ao regime de origem, obe-
decidas as regras que cada ente estabeleça
acerca de sua contribuição.”

............................................................
“Art. 15. ...............................................”
“Parágrafo único. Equipara-se a empre-

sa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte in-
dividual em relação a segurado que lhe presta
serviço, bem como a cooperativa, a associa-
ção ou entidade de qualquer natureza ou fina-
lidade, a missão diplomática e a repartição
consular de carreira estrangeiras.” (NR)

“CAPÍTULO III
Da Contribuição do Segurado"

“.....................................................................”

“Seção II”
“Da Contribuição dos Segurados

Contribuinte Individual e
Facultativo" (NR)

“Art. 21. A alíquota de contribuição dos
segurados contribuinte individual e facultati-
vo será de vinte por cento sobre o respecti-
vo salário-de-contribiução.” (N.R.)

“I – revogado;”
“II – revogado.”
“............................................................”
“Art. 22. ...............................................”
“I – vinte por cento sobre o total das

remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segu-
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rados, empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a re-
tribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos ha-
bituais sob a forma de utilidades e os adian-
tamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do emprega-
dor ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção
ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.” (N.R.)

“............................................................”
“III – vinte por cento sobre o total das

remunerações pagas ou creditadas a qual-
quer título, no decorrer do mês, aos segura-
dos contribuintes individuais que lhe pres-
tem serviços;

IV – quinze por cento sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que
lhe são prestados por cooperados por inter-
médio de cooperativas de trabalho."

“§ 1º No caso de bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desen-
volvimento, caixas econômicas, sociedades
de crédito, financiamento e investimento, so-
ciedades de crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mer-
cantil, cooperativas de crédito, empresas de
seguros privados e de capitalização, agentes
autônomos de seguros privados e de crédito
e entidades de previdência privada abertas e
fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 23, é devida a contribui-
ção adicional de dois vírgula cinco por cento
sobre a base de cálculo definida nos incisos I
e III deste artigo.” (N.R.)

“............................................................”
“Art.28. .................................................
............................................................."
“III – para o contribuinte individual, a

remuneração auferida por uma ou mais em-
presas ou pelo exercício de sua atividade
por conta própria durante o mês, observado
o limite máximo a que se refere o § 5º;” (NR).

“IV – para o segurado facultativo o va-
lor por ele declarado, observado o limite má-
ximo a que se refere § 5º”.

“............................................................”

“Art. 30. ................................................
I – .........................................................
............................................................."
“b) recolher o produto arrecadado na

forma da alínea anterior à contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22, assim
como as contribuições a seu cargo, inciden-
tes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, aos segura-
dos empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o
dia dois do mês seguinte ao da competên-
cia;” (NR)

“............................................................”
“II – os segurados contribuinte indivi-

dual e facultativo estão obrigados a recolher
sua contribuição por iniciativa própria, até o
dia quinze do mês seguinte ao da compe-
tência.” (NR)

“............................................................”
“§ 2º Se não houver expediente bancá-

rio nas datas indicadas o recolhimento de-
verá ser efetuado no dia útil imediatamente
posterior.” (NR)

“............................................................”
“§ 4º Na hipótese de o contribuinte in-

dividual prestar serviço a uma ou mais em-
presas poderá deduzir da sua contribuição
mensal quarenta e cinco por cento da con-
tribuição da empresa, efetivamente recolhi-
da ou declarada incidente sobre a remune-
ração que esta lhe tenha pago ou creditado,
limitada a dedução a nove por cento do res-
pectivo salário-de-contribuição.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 4º ao
cooperado que prestar serviço a empresa
por intermédio de cooperativa de trabalho."

“Art. 35. Sobre as contribuições sociais
em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser releva-
da, nos seguintes termos:” (N.R.)

“I – .......................................................”
“a) oito por cento, dentro do mês de

vencimento da obrigação;” (N.R.)
“b) quatorze por cento, no mês seguin-

te;” (N.R.)
“c) vinte por cento, a partir do segundo

mês seguinte ao do vencimento da obriga-
ção;” (N.R.)

“II – ......................................................”
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“a) vinte e quatro por cento, até quinze
dias do recebimento da notificação;” (N.R.)

“b) trinta por cento, após o décimo quin-
to dia do recebimento da notificação;” (N.R.)

“c) quarenta por cento, após apresen-
tação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até
quinze dias da ciência da decisão do Con-
selho de Recursos da Previdência Social –
CRPS;” (N.R.)

“d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conse-
lho de Recursos da Previdência Social –
CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ati-
va;” (N.R.)

“III – .....................................................”
“a) sessenta por cento, quando não te-

nha sido objeto de parcelamento;” (N.R.)
“b) setenta por cento, se houve parce-

lamento;” (N.R.)
“c) oitenta por cento, após o ajuiza-

mento da execução fiscal, mesmo que o de-
vedor ainda não tenha sido citado, se o cré-
dito não foi objeto de parcelamento;” (N.R.)

“d) cem por cento, após o ajuizamento
da execução fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o crédito foi
objeto de parcelamento.” (N.R.)

“............................................................”
“§ 4º Na hipótese de as contribuições

terem sido declaradas no documento a que
se refere o inciso IV do art. 32, ou quando
se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apre-
sentar o citado documento, a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos será
reduzida em cinqüenta por cento.”

“Art. 45. ...............................................”
“§ 1º Para comprovar o exercício de

atividade remunerada, com vistas à con-
cessão de benefícios, será exigido do con-
tribuinte individual, a qualquer tempo, o re-
colhimento das correspondentes contribui-
ções.” (N.R.)

“............................................................”
“§ 4º Sobre os valores apurados na

forma dos §§ 2º e 3º incidirão juros moratóri-
os de zero vírgula cinco por cento ao mês,
capitalizados anualmente, e multa de dez
por cento.” (N.R.)

“............................................................”
“§ 6º O disposto no § 4º não se aplica

aos casos de contribuições em atraso a par-
tir da competência abril de 1995, obedecen-
do-se, a partir de então, às disposições apli-
cadas às empresas em geral.”

“Art. 85-A. Os tratados, convenções e
outros acordos internacionais de que Esta-
do estrangeiro ou organismo internacional e
o Brasil sejam partes, e que versem sobre
matéria previdenciária, serão interpretados
como lei especial.”

Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 11. .................................................
I – .........................................................
............................................................."
“i) o empregado de organismo oficial

internacional ou estrangeiro em funciona-
mento no Brasil, salvo quando coberto por
regime próprio de previdência social:”

“............................................................”
“V – como contribuinte individual:” (N.R.)
“a) a pessoa física, proprietário ou não,

que explora atividade agropecuária ou pes-
queira, em caráter permanente ou temporá-
rio, diretamente ou por intermédio de pre-
postos e com auxílio de empregados, utiliza-
dos a qualquer título, ainda que de forma
não contínua;

b) a pessoa física, proprietária ou não,
que explora atividade de extração mineral
garimpo, em caráter permanente ou tempo-
rário, diretamente ou por intermédio de pre-
postos, com ou sem o auxílio de emprega-
dos, utilizados a qualquer título ainda que
de forma não contínua;"

“c) o ministro de confissão religiosa e o
membro de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa, quando
mantidos pela entidade a que pertencem,
salvo se filiados obrigatoriamente à Previ-
dência Social em razão de outra atividade
ou a outro regime previdenciário, militar ou ci-
vil, ainda que na condição de inativos;” (NR)

“d) revogada;”
“e) o brasileiro civil que trabalha no ex-

terior para organismo oficial internacional do
qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá
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domiciliado e contratado, salvo quando co-
berto por regime próprio de previdencia so-
cial;” (NR)

“f) o titular de firma individual urbana
ou rural, o diretor não empregado e o mem-
bro de conselho de administração de socie-
dade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista
que recebam remuneração decorrente de
seu trabalho em empresa urbana ou rural, e
o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de
qualquer natureza ou finalidade, bem como
o síndico ou administrador eleito para exer-
cer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração;

g) quem presta serviço de natureza
urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de
emprego;

h) a pessoa física que exerce, por con-
ta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;"

“............................................................”
“§ 5º Aplica-se o disposto na alínea g

do inciso I do caput ao ocupante de cargo
de Ministro de Estado, de Secretário Esta-
dual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efe-
tivo com a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, suas outras férias, ainda que
em regime especial, e fundações.”

“Art. 12. O servidor civil ocupante de
cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípi-
os, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral
de Previdência Social consubstanciado nes-
ta lei, desde que amparados por regime pró-
prio de previdência social.” (N.R.)

“§ 1º Caso o servidor ou o militar ve-
nham a exercer, concomitantemente, uma
ou mais atividades abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência Social, tornar-se-ão
segurados obrigatórios em relação a essas
atividades.” (N.R.)

“§ 2º Caso o servidor ou o militar, am-
parados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão
ou entidade cujo regime previdenciário não
permita a filiação, nessa condição, perma-
necerão vinculados ao regime de origem,

obedecidas as regras que cada ente estabe-
leça acerca de sua contribuição.”

“Art. 14. ...............................................”
“Parágrafo único. Equipara-se a em-

presa, para os efeitos desta lei, o contribuin-
te individual em relação a segurado que lhe
presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natu-
reza ou finalidade, a missão diplomática, a
repartição consular de carreira estrangei-
ras.” (N.R.)

“Art. 25. .................................................
............................................................."
“III – salário-maternidade para as

seguradas de que tratam os incisos V e VII
do art. 11 e o art. 13: dez contribuições men-
sais, respeitado o disposto no parágrafo úni-
co do art. 39 desta lei.

Parágrafo único. Em caso de parto an-
tecipado, o período de carência a que se re-
fere o inciso III será reduzido em número de
contribuições equivalente ao número de me-
ses em que o parto foi antecipado."

“Art. 26. ................................................”

“I – pensão por morte, auxílio-reclusão,
salário-família e auxílio-acidente;” (N.R.)

“............................................................”
“VI – salário-maternidade para as se-

guradas empregada, trabalhadora avulsa e
empregada doméstica.”

“Art. 27. .................................................
.............................................................”
“II – realizadas a contar da data do

efetivo pagamento da primeira contribuição
sem atraso, não sendo consideradas para
este fim as contribuições recolhidas com
atraso referentes a competências anterio-
res, no caso dos segurados empregado do-
méstico, contribuinte individual, especial e
facultativo, referidos, respectivamente, nos
incisos II, V e VII do art. 11 e no art. 13.” (NR)

“Art. 29. O salário-de-benefício consis-
te:” (NR)

“I – para os benefícios de que tratam
as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na
média aritmética simples dos maiores salá-
rios-de-contribuição correspondentes a oi-
tenta por cento de todo o período contributi-
vo, multiplicada pelo fator previdenciário;
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II – para os benefícios de que tratam
as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18,
na média aritmética simples dos maiores
salários-de-contribuição correspondentes a
oitenta por cento de todo o período contribu-
tivo."

“............................................................”
“§ 6º No caso de segurado especial, o

salário-de-benefício que não será inferior ao
salário mínimo, consiste:

I – para os benefícios de que tratam as
alíneas b e c do inciso I do art. 18, em um
treze avos da média aritmética simples dos
maiores valores sobre os quais incidiu a sua
contribuição anual, correspondentes a oiten-
ta por cento de todo o período contributivo,
multiplicada pelo fator previdenciário;

II – para os benefícios de que tratam
as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18,
em um treze avos da média aritmética sim-
ples dos maiores valores sobre os quais in-
cidiu a sua contribuição anual, correspon-
dentes a oitenta por cento de todo o período
contributivo.

§ 7º O fator previdenciário será calcula-
do considerando-se a idade, a expectativa
de sobrevida e o tempo de contribuição do
segurado ao se aposentar, segundo a fór-
mula constante do Anexo desta Lei.

§ 8º Para efeito do disposto no § 7º, a
expectativa de sobrevida do segurado na
idade da aposentadoria será obtida a partir
da tábua completa de mortalidade construí-
da pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, consideran-
do-se a média nacional única para ambos
os sexos.

§ 9º Para efeito da aplicação do fator
previdenciário, ao tempo de contribuição do
segurado serão adicionados:

I – cinco anos, quando se tratar de
mulher ;

II – cinco anos, quando se tratar de
professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio;

III – dez anos, quando se tratar de pro-
fessora que comprove exclusivamente tem-
po de efetivo exercício das funções de ma-

gistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio."

“Art. 43. .................................................
§ 1º......................................................."
“a) ao segurado empregado, a contar

do décimo sexto dia do afastamento da ativi-
dade ou a partir da entrada do requeri-
mento, se entre o afastamento e a entrada
do requerimento decorrerem mais de trinta
dias;” (N.R.)

“b) ao segurado empregado domésti-
co, trabalhador avulso, contribuinte indivi-
dual, especial e facultativo, a contar da data
do início da incapacidade ou da data da en-
trada do requerimento, se entre essas datas
decorrerem mais de trinta dias.” (N.R.)

“§ 2º Durante os primeiros quinze dias
de afastamento da atividade por motivo de
invalidez, caberá à empresa pagar ao segu-
rado empregado o salário.” (N.R.)

“Art. 48. ...............................................”
“§ 1º Os limites fixados no caput são

reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco
anos no caso de trabalhadores rurais,
respectivamente homens e mulheres, referidos
na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V
e nos incisos VI e VII do art. 11.” (N.R.)

“Art. 60. O auxílio-doença será devido
ao segurado empregado a contar do décimo
sexto dia do afastamento da atividade, e, no
caso dos demais segurados, a contar da
data do início da incapacidade e enquanto
ele permanecer incapaz.” (NR)

“............................................................”
“§ 3º Durante os primeiros quinze dias

consecutivos ao do afastamento da ativida-
de por motivo de doença, incumbirá à em-
presa pagar ao segurado empregado o seu
salário integral.” (NR)

“............................................................”
“Art. 67. O pagamento do salário-família

é condicionado à apresentação da certidão
de nascimento do filho ou da documentação
relativa ao equiparado ou ao inválido, e à
apresentação anual de atestado de vacina-
ção obrigatória e de comprovação de fre-
qüência à escola do filho ou equiparado, nos
termos do regulamento.” (NR)

“Art. 71. O salário-maternidade é devi-
do à segurada da Previdência Social, duran-
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te cento e vinte dias, com início no período
entre vinte e oito dias antes do parto e a
data de ocorrência deste, observadas as si-
tuações e condições previstas na legislação
no que concerne à proteção à maternidade,
sendo pago diretamente pela Previdência
Social.” (NR)

“Art. 72. O salário-maternidade para a
segurada empregada ou trabalhadora avul-
sa consistirá numa renda mensal igual a sua
remuneração integral.” (NR)

“Art. 73. Assegurado o valor de um sa-
lário mínimo, o salário-maternidade para as
demais seguradas consistirá: (NR)

I – em um valor correspondente ao do
seu último salário-de-contribuição, para a
segurada empregada doméstica;

II – em um doze avos do valor sobre o
qual incidiu sua última contribuição anual,
para a segurada especial;

III – em um doze avos da soma dos
doze últimos salário-de-contribuição, apura-
dos em um período não superior a quinze
meses, para as demais seguradas."

Art. 3º Para o segurado filiado à Previdência
Social até o dia anterior à data de publicação desta
lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a
concessão dos benefícios do Regime Geral de Pre-
vidência Social, no cálculo do salário-de-benefício
será considerada a média aritmética simples dos
maiores salários-de-contribuição, correspondentes
a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período
contributivo decorrido desde a competência julho de
1994, observado o disposto nos incisos I e II do ca-
put do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991, com a reda-
ção dada por esta lei.

§ 1º Quando se tratar de segurado especial, no
cálculo do salário-de-benefício serão considerados
um treze avos da média aritmética simples dos maio-
res valores sobre os quais incidiu a sua contribuição
anual, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cen-
to de todo o período contributivo decorrido desde a
competência julho de 1994, observado o disposto nos
incisos I e II do § 6º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991,
com a redação dada por esta lei.

§ 2º No caso das aposentadorias de que tratam
as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor con-
siderado no cálculo da média a que se refere o caput
e o § 1º não poderá ser inferior a sessenta por cento
do período decorrido da competência julho de 1994

até a data de início do benefício, limitado a cem por
cento de todo o período contributivo.

Art. 4º Considera-se salário-de-contribuição,
para os segurados contribuinte individual e facultativo
filiados ao Regime Geral de Previdência Social até o
dia anterior à data de publicação desta lei, o salário-base,
determinado conforme o art. 29 da Lei nº 8.212, de
1991, com a redação vigente naquela data.

§ 1º O número mínimo de meses de permanên-
cia em cada classe da escala de salários-bases de
que trata o art. 29 da Lei nº 8.212, com a redação an-
terior à data de publicação desta lei, será reduzido,
gradativamente, em doze meses a cada ano, até a ex-
tinção da referida escala.

§ 2º Havendo a extinção de uma determinada
classe em face do disposto no § 1º, a classe subse-
qüente será considerada como classe inicial, cujo sa-
lário-base variará entre o valor correspondente ao da
classe extinta e o da nova classe inicial.

§ 3º Após a extinção da escala de salários-base
de que trata o § 1º, entender-se-á por salário de con-
tribuição, para os segurados contribuinte individual e
facultativo, o disposto nos incisos III e IV do art. 28 da
Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada por esta
lei.

Art. 5º Para a obtenção do salário-de-benefício, o
fator previdenciário de que trata o art.29 da Lei nº 8.213,
de 1991, com redação desta lei, será aplicado de for-
ma progressiva, incidindo sobre um sessenta avos da
média aritmética de que trata o art. 3º desta lei, por
mês que se seguir a sua publicação, cumulativa e su-
cessivamente, até completar sessenta avos da referi-
da média. (Retificado pelo Senado Federal, Mensa-
gem nº 329-A, de 30-11-99)

Art. 6º É garantido ao segurado que até o dia an-
terior à data de publicação desta lei tenha cumprido
os requisitos para a concessão de benefício o cálculo
segundo as regras até então vigentes.

Art. 7º É garantido ao segurado com direito a
aposentadoria por idade a opção pela não-aplicação
do fator previdenciário a que se refere o art. 29 da Lei
nº 8.213, de 1991, com a redação dada por esta lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos, quanto à majoração
de contribuição e ao disposto no § 4º do art. 30 da Lei
nº 8.212, de 1991, com a redação dada por esta lei, a
partir do dia primeiro do mês seguinte ao nonagésimo
dia daquela publicação, sendo mantida, até essa
data, a obrigatoriedade dos recolhimentos praticados
na forma da legislação anterior.
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Art. 9º Revogam-se a Lei Complementar nº 84,
de 18 de janeiro de 1996, os incisos III e IV do art. 12 e
o art. 29 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, os in-
cisos III e IV do art. 11, o § 1º do art. 29 e o parágrafo
único do art. 113 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

Brasília, 26 de novembro de 1999; 178º da Inde-
pendência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO  – Waldeck Ornelas.

Anexo
Cálculo do Fator Previdenciário

Onde:
f = fator previdenciário;
Es = expectativa de sobrevida no momento da

aposentadoria;
Tc = tempo de contribuição até o momento da

aposentadoria;
Id = idade no momento da aposentadoria;
a = alíquota de contribuição correspondente

a 0,31.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 150, DE 2000

Altera a pena para o crime de redu-
ção a condição análoga à de escravo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7

de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigo-
rar com as seguintes alterações:

“Art. 149. ...............................................
Pena – reclusão, de três a oito anos.

(N.R.)
Parágrafo único. No caso de concurso

formal do crime previsto neste artigo, a pena
é aumentada:

I – de um terço, se o número de víti-
mas é superior a dez e menor ou igual a
cinqüenta;

II – de metade, se o número de víti-
mas é superior a cinqüenta e menor ou
igual a cem;

III – em dobro, se o número de vítimas
é superior a cem." (AC)

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

Justificação

O texto em vigor do art. 149 do Código Penal de-
termina que o responsável por condenar alguém a
condição análoga à de escravo está sujeito a uma
pena que varia de dois a oito anos de reclusão. O va-
lor de dois anos para a pena mínima tem uma impor-
tante conseqüência: conforme o art. 323, I, do Código
de Processo Penal, esse crime é afiançável. O au-
mento de pena proposto neste projeto torna inafian-
çavel esse crime nefando, contribuindo para maior im-
pacto da persecução penal.

Além disso, o projeto contempla a hipótese de
criminosos que cometem o crime simultaneamente
contra muitas vítimas. Conforme a sistemática do Có-
digo Penal, neste caso o agente enquadra-se no insti-
tuto do concurso formal de crimes (art. 70) e o aumen-
to de sua pena está restrito à metade da pena. Con-
forme a alteração proposta, a maior quantidade de ví-
timas resulta em uma pena básica aumentada, com
base na qual será realizado o cálculo da pena do con-
curso formal, elevando-se assim a pena à medida que
o crime se perpetra contra um número cada vez maior
de vítimas.

Por essas considerações, contamos com a
aprovação de nossos pares para este projeto, singelo
instrumento de tão necessária justiça social.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. – Lauro
Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

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

Redução a condição análoga à de
escravo.

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à
de escravo:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.
....................................................................................

Art. 323. Não será concedida fiança:
I – nos crimes punidos com reclusão em que a

pena mínima cominada for superior a dois anos; (32)
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 151, DE 2000

Dispõe sobre acesso a informações
da internet, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Provedores da internet manterão regis-

tradas todas as conexões realizadas pelo período mí-
nimo de três anos.

Art. 2º Empresas telefônicas somente poderão
liberar linhas próprias para provedores mediante pro-
va de capacidade técnica para o cumprimento da fina-
lidade prevista no artigo primeiro, após cumpridas
exigências regulamentares uniformes a serem deter-
minadas pela Anatel.

Art. 3º O acesso aos provedores somente será
possível tecnicamente se o usuário se identificar por
meio de documento de identidade, CIC, endereço re-
sidencial ou comercial.

Art. 4º Na folha de registro do provedor, além de
outros dados, constará o horário da conexão, início e
término, bem como o protocolo da internet (IP) utiliza-
do na conexão.

Art. 5º As conexões registradas, bem como as
informações obtidas, serão reveladas mediante pedi-
do formal devidamente fundamentado, excetuadas
apenas as consideradas sigilosas, nos termos da lei.

Art. 6º Esta lei será regulamentada pela Anatel
no prazo de 60 dias da promulgação.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

A internet está proporcionando ao mundo algo
inédito, inusitado, uma revolução tão estonteante que
nem mesmo poderia imaginar Marchall McLuhan, o
papa da comunicação, em sua genialidade: a realiza-
ção da informação total, sem peias, sem limites, sem
obstáculos.

Não se sabe, ainda, a real importância deste fe-
nômeno sobre a sociedade e todos os arrazoados
premonitórios sobre o mesmo parecem ser impreci-
sose apressados. Nem mesmo estão propriamente
estabelecidos os parâmetros em que deve se assen-
tar. Muito, ainda, vai-se ter que pensar e repensar so-
bre isto e as medidas a serem adotadas podem trans-
formá-lo em uma espécie de panacéia ou um monstro
dentro da sociedade.

Algumas verdades, no entanto, são irrefutáveis.
É ponto pacífico que essa imensa soma de informa-
ções pode, entre outras coisas, formar opiniões, ba-

lançar as bases de sustentação de políticas públicas,
criar mercados, mudar transações comerciais, esta-
belecer novos atores e agentes, substituir os existen-
tes ou até mesmo eliminá-los. Outra verdade: o pro-
cesso é inevitável e irrefreável.

Fica claro, também, que esta informação não
pode ter censura, sob pena de tornar-se inócua, o que
significa que o Estado deve interferir nela o mínimo
possível, restringindo ao máximo a edição de normas
e leis sobre o assunto, impondo somente os limites
absolutamente necessários.

O que se deve cuidar, pelo menos neste primei-
ro momento, é da segurança da disseminação da in-
formação e o controle estrito dela, se se quer preser-
var, de maneira eficaz, seus benefícios.

Isto é o que se pretende com o presente projeto,
como que um primeiro passo no sentido de preservar
a livre circulação da informação, assegurando, ao
mesmo tempo, a segurança de sua veracidade para
todas as pessoas envolvidas.

Parece que a maneira mais eficaz de controlar a
informação é torná-la absolutamente transparente,
acessível a toda a sociedade. O axioma de que “a me-
lhor censura é a ausência total de censura” parece se
encaixar como uma luva na questão.

Daí esta proposta determinando a obrigatorie-
dade do registro de todas conexões realizadas, a cer-
teza de que todos os provedores tenham capacidade
técnica para manter tal registro, a identificação clara
do usuário, e a possibilidade da obtenção do registro
universalmente, exceção feita apenas a informações
de caráter sigiloso, assim determinado em lei.

Prevê-se, como não se pode deixar, a fiscaliza-
ção pelo órgão estatal da área, como uma espécie de
supervisão técnica da operação.

À consideração de Vossas Excelências.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. – Luiz

Estevão.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 152, DE 2000

Dispõe sobre publicação de custos
operacionais de bancos e dá outras pro-
vidências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Banco Central fará publicar trimestral-

mente em órgão de divulgação oficial do Governo ou
em jornais de grande circulação ou de interesse local
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a relação dos custos operacionais dos bancos sedia-
dos no País referentes a todos os serviços prestados
a correntistas, tomadores de empréstimos ou investi-
dores.

Art. 2º Será igualmente publicada a lista dos
bancos multados no período determinado no artigo
anterior pelas irregularidades referentes a cobranças
indevidas.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei em noventa dias de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Justificação

O cliente de bancos está a necessitar de meca-
nismos que o defenda do pagamento de custos abusi-
vos cobrados por instituições financeiras sediadas no
País.

A todo o momento a imprensa divulga reclama-
ções e denúncias envolvendo ações dos bancos que
atentam contra o bolso do consumidor.

Recentemente, foi dada divulgação a longa e
esclarecedora entrevista concedida pela Diretora de
Fiscalização do Banco Central que, abordando o pro-
blema de maneira esclarecedora, reclama de solu-
ções urgentes.

É o que se propõe neste Projeto para, com a co-
laboração e aperfeiçoamento dos Pares, seja encon-
trada uma normatização para o problema.

À consideração de Vossas Excelências.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. – Luiz

Estevão.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos de lei do Senado que acabam de
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 290, DE 2000

Requeiro, nos termos do § 2º, do art. 50, da
Constituição Federal, combinado com os arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, seja
solicitado ao Exmº Senhor Ministro de Estado da Fa-

zenda que encaminhe a esta Casa documento que
gerou a substituição da hipoteca a que se referiu o
item 4.3.1 do Relatório nº 7 – Encol, de 11-1-1999, do
Banco do Brasil S. A., encaminhado à Comissão Par-
lamentar de Inquérito do Sistema Financeiro – “CPI
dos Bancos”, pelo qual a hipoteca constituída pela
Projeção nº 4, da SQN 111, fora substituída, em
3-8-1995, pelos lotes de terrenos letras B e C, da Qd.
HN-4, no Setor Hoteleiro Norte.

Justificação

O Relatório nº 7 – Encol do Banco do Brasil, de
11-1-99, encaminhado à Comissão Parlamentar de
Inquérito do Sistema Financeiro – CPI dos Bancos, in-
formou a substituição da hipoteca acima referida,
mas não encaminhou o documento que gerou tal ope-
ração, apesar de afirmar tê-lo feito anexo ao docu-
mento de encaminhamento.

O requerimento ora apresentado se justifica
pelo fato de a operação não haver sido registrada no
cartório de imóveis competente. Ao contrário, consta
no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis do DF,
registros de hipoteca R-15 e R-11, matrículas 11.268
e 11.269, liv. 2-RG, em nome de outra instituição ban-
cária, enquanto o lote cuja hipoteca havia sido substi-
tuída continua gravado.

Esse fato precisa ser devidamente esclarecido,
motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. – Car-
los Bezerra .

(À Mesa,  para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
qimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 291, DE 2000

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 100 e 417, de 1999, e 70, 87 e 143, de
2000, por tratarem de matérias que versam sobre o
mesmo assunto.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. – José
Eduardo Dutra.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

OF./GAB/I/Nº 300

Brasília, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos no-

mes dos Deputados do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN, que comporão a Comissão Mista des-
tinada a apreciar e proferir parecer à Medida Provisória
nº 2.026, de 4 de maio de 2000, que “Institui, no âmbito
da União, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, modalidade de licitação denominada pre-
gão, para aquisição de bens e serviços comuns”.

Titulares Suplentes
João Henrique Jurandil Juarez
Milton Monti Luiz Dantas

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado
Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PST/PTN.

OFÍCIO Nº 939-L-PFL/2000

Brasília, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce-

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 1.994-39, de
11 de maio de 2000, que “Dispõe sobre a concessão
de financiamento vinculado à exportação de bens ou
serviços nacionais, e dá outras providências”, em
substituição aos anteriormente indicados.

Efetivo:
Deputado José Carlos Aleluia
Suplente:
Deputado Rafael Grecca
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Olivei-

ra, Líder do PFL.

OFÍCIO Nº 966-L-PFL/2000

Brasília, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Euler Ribeiro passa a integrar, como membro suplen-

te, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à
Medida Provisória nº 1.956-49, de 28 de abril de
2000, que “Dá nova redação aos arts. 3º, 16 e 44 da
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe so-
bre a proibição do incremento da conversão de áreas
florestais em áreas agrícolas na região Norte e na
parte norte da região Centro-Oeste, e dá outras pro-
vidências, em substituição ao Deputado Expedito
Júnior.

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Olivei-
ra, Líder do PFL.

OF. PSDB/PTB/I/Nº 198/2000

Brasília, 24 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Feu Rosa
pelo Deputado Márcio Fortes, como membro suplen-
te, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
“com a finalidade de apurar, em todo o País, o eleva-
do crescimento de roubo de cargas transportadas
pelas empresas de transportes rodoviários, ferroviá-
rios e aquaviários”.

Atenciosamente, – Deputado Aécio Neves, Lí-
der do Bloco PSDB/PTB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) - Serão feitas as substituições solicitadas.

Concedo a palavra, por cinco minutos, como
Líder, para uma comunicação de interesse partidá-
rio, ao Senador Jader Barbalho.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, acabo de endereçar um
requerimento ao Senador Gilberto Mestrinho, Presi-
dente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, solicitando que S. Exª a re-
úna e convoque, em caráter de urgência, o Sr. Mar-
tus Tavares, Ministro do Orçamento e Gestão.

E o faço, Sr. Presidente, por entender que não
é possível que o Congresso deixe de exigir da parte
do Executivo uma explicação cabal a respeito da
execução orçamentária. Todos os partidos políticos,
no Congresso Nacional, lutam pela indicação do Re-
lator – a luta começou no PPA –, depois se dividem
na indicação das relatorias e sub-relatorias. Os
Parlamentares apresentam emendas, a respeito
das quais há um longo processo de discussão, cri-
ando expectativas em seus respectivos Estados e
perante a sociedade. Há Parlamentares que divul-
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gam outdoors em seus Estados, dizendo quanto
conseguiram aprovar em emendas ao Orçamento
da União. E o Executivo, por um decreto – mais do
que isso, o Ministro do Orçamento e Gestão, por
uma portaria –, altera toda a proposta orçamentária.
Ou o Congresso está sendo irresponsável e leviano,
ao estabelecer os patamares e os números do Orça-
mento, ou a área econômica do Executivo desco-
nhece a autoridade do Congresso e resolve estabe-
lecer números que são da sua única e exclusiva
conveniência política e administrativa.

Por isso, Sr. Presidente, entendo que o caminho
razoável nesta questão é o Ministro do Orçamento e
Gestão comparecer à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso,
para dar explicações sobre os critérios adotados e a
motivação.

Está-se a afirmar que o Congresso inchou o
Orçamento de receitas que não seriam factíveis. Ele
teria, portanto, cometido um ato de leviandade e de ir-
responsabilidade. No entanto, quando se observa a
portaria, verifica-se que alguns Ministérios mescla-
ram a Fonte 100, de origem do Executivo, com as es-
tabelecidas pelo Congresso.Como o Congresso pode
ser irresponsável, se parte do que agregou à propos-
ta orçamentária está sendo aproveitada?

Penso que esta questão tem de ser discutida
com seriedade. Não é possível criar um orçamento
que passa a ser uma peça de ficção. Em qualquer
país civilizado, organizado, a peça principal da Admi-
nistração Pública é o orçamento.

V. Exª tem afirmado, Sr. Presidente, que o Orça-
mento não deve ser autorizativo. Não sei se V. Exª
está tecnicamente correto nisso, já que a receita sem-
pre é uma previsão. No entanto, de forma alguma, o
Orçamento pode ficar como peça de ficção, compro-
metendo-se, com isso, a imagem dos Parlamentares.
Aqui e ali, quando chega, principalmente, o final do
ano, ouve-se aquela história de que, quando a base
do Governo vota algo a favor dele, são liberadas
emendas parlamentares. Como pode ser considera-
do um ato de barganha o fato de o parlamentar apre-
sentar uma emenda que julga fundamental para seu
Estado, uma emenda, por exemplo, para a constru-
ção de um sistema de abastecimento de água? Bar-
ganha é estabelecer que só se libera, se houver apoio
da base parlamentar.

Considero este momento oportuno para que o
Ministro do Orçamento e Gestão compareça à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação, até porque o Relator do Orçamento da União

agora é Ministro de Estado. Penso até que S. Exªs de-
veriam comparecer em conjunto para explicar, por-
que não é possível o que está a acontecer neste mo-
mento, ou seja, que se desmonte, por meio de uma
portaria, todo o trabalho de meses e meses do Con-
gresso Nacional. Está-se alegando que se criaram re-
ceitas, mas, nesses cinco meses de execução orça-
mentária – aliás, sem orçamento –, a receita foi cres-
cente, está acima dos patamares estabelecidos.

Dessa forma, o Congresso não errou, quando
estabeleceu que a receita iria em um crescente e que
a proposta do Executivo, esta, sim, subestimava a re-
ceita – creio que propositadamente. Os Parlamenta-
res que se dedicaram na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização estabeleceram
uma receita razoável, e esses cinco meses estão a
comprovar isso.

Sr. Presidente, desejamos, com esse requerimen-
to dirigido ao Senador Gilberto Mestrinho, que se esta-
beleça um debate sério a respeito dessa questão.

No meu Estado, por exemplo, festejamos, por-
que havia recursos para a Transamazônica, para pa-
vimentação, para a Santarém–Cuiabá, para a hidro-
via Araguaia–Tocantins, para vários portos no Esta-
do, e agora isso desaparece.

Recordo-me de que levamos um grupo de Prefei-
tos e toda a Bancada federal ao Presidente da Repúbli-
ca, e se garantiu, há dois anos, que, para a recuperação
da Transamazônica, que estava intransitada, haveria re-
cursos da reserva de contingência da Presidência da
República. Até o momento, quase passados dois anos,
não saiu um centavo para a sua recuperação.

Então, o Orçamento da União, a peça principal
da Administração Pública, passa a ser, na verdade,
uma peça de ficção.

Desejo apenas que o Ministro do Orçamento e
Gestão compareça à Comissão e que se estabeleça,
publicamente, um debate a respeito de quem, efetiva-
mente, está agindo irresponsavelmente neste caso.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o Con-
gresso Nacional está agindo responsavelmente. O
que o Congresso precisa, mais do que nunca, nesta
questão, é se fazer respeitar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB - AM) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Gilberto Mestrinho.
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O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
Pela ordem.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, ten-
do sido citado pelo Senador Jader Barbalho, como Presi-
dente da Comissão de Orçamento, declaro que o requeri-
mento de S.Exª está deferido, e o Ministro está convocado
para uma audiência pública na próxima semana.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o Senador Carlos Wilson. S.
Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. CARLOS WILSON (PPS - PE) – Sr. Pre-
sidente, estou inscrito como primeiro orador logo
após a Ordem do Dia. Declino da palavra, até por con-
ta do adiantado da hora.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Agradeço. V. Exª contribuirá para os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câma-
ra dos Deputados que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

SGM-P/Nº 363/2000

Brasília, 22 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para os fins
constantes do § 3º do art. 60 da Constituição Federal,
a Proposta de Emenda Constitucional nº 7, de 1999,
que “Dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7º e re-
voga o art. 233 da Constituição Federal”, aprovada,
em segundo turno, pela Câmara dos Deputados.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
manifestações de apreço e consideração. – Deputado
Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – De acordo com o ofício que acaba de ser
lido, a Presidência convoca sessão solene do Con-
gresso Nacional, a realizar-se amanhã, quinta-feira,
às 12 horas, após a sessão normal, destinada à pro-
mulgação da Emenda Constitucional n.º 28.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N º 292, DE 2000

Requeiro com base no art. 53 do Regimento Co-
mum do Congresso Nacional, e ouvido o Plenário, a
convocação de sessão solene do Congresso Nacio-
nal para o dia 28 de junho, às 10 horas, com o objetivo
de celebrar os 10 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/90).

A sessão fará parte dos eventos que ocorrerão
em todo País para comemorar uma década do ECA.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. – Sena-
dor Geraldo Althoff – Leomar Quintanilha – Sebas-
tião Rocha – Paulo Souto – Jefferson Péres – Ro-
berto Freire.

DOCUMENTOS ANEXADOS

SGM/P Nº 350/00

Brasília, 15 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência requerimento

de autoria da Deputada Rita Camata, solicitando a
realização, no dia 29 de junho, de sessão solene do
Congresso Nacional em homenagem aos 10 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Face o exposto, consulto essa Presidência so-
bre a viabilidade de realização do evento.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os
protestos de apreço e consideração. – Michel Temer,
Presidente.

REQUERIMENTO Nº
(Da Srª Rita Camata e outros)

Requer a convocação de sessão so-
lene do Congresso Nacional para o dia
29 de junho, às 10 horas.

Senhor Presidente,
Em substituição a requerimento já apresenta-

do, e representando um décimo da composição da
Câmara dos Deputados, requeremos a V. Exª, com
base no art. 68 do Regimento Interno, e ouvido o
Plenário, que seja convocada sessão solene do
Congresso Nacional para o dia 29 de junho, às 10
horas, com o objetivo de celebrar os 10 anos de vi-
gência do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/90). A sessão fará parte da agenda na-
cional de eventos que ocorrerão em todo o País para
comemorar uma década do ECA.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2000. –
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O requerimento será submetido ao
Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos
Magalhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 67, DE 1999

(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 67, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
introduzindo artigos que criam o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, tendo

Parecer sob nº 473, de 2000, da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Lúcio
Alcântara, oferecendo a redação para o
segundo turno.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento
Interno, transcorre hoje a 3ª e última sessão de
discussão, em segundo turno, da matéria.
Esclarece, ainda, que poderão ser oferecidas
emendas que não envolvam o mérito.

Em discussão a proposta.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.

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

Magalhães) – Concedo a palavra, para discutir, ao
Senador Roberto Saturnino, por 10 minutos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na primeira votação, o PSB, Partido
Socialista Brasileiro, votou a favor da emenda e vai
repetir o voto. Assim o fizemos no convencimento de
que essa emenda é fruto de um esforço do
Congresso para atacar esse problema da pobreza e
reduzi-lo de alguma forma ou de várias formas.
Trata-se de um esforço que teve como ponto de
partida a iniciativa, a proposição de V. Exª, Sr.
Presidente, e a proposição da Senadora Marina Silva,
de constituição da Comissão Mista que se debruçou

sobre o assunto e que fez um trabalho aprovado por
unanimidade e que a meu juízo deveria constituir o
conteúdo da emenda que estamos a votar hoje. Não
obstante considerarmos que a proposta colocada em
votação fica muito aquém daquela proposição saída
da comissão, por interferência direta do Poder
Executivo, do Sr. Ministro da Fazenda, Sr. Pedro
Malan, cremos que essa emenda aprovada
constituirá um avanço e produzirá efeitos positivos,
de dimensão significativa.

Sr. Presidente, consideramos que essa questão
social é o problema nuclear, essencial da sociedade
brasileira de hoje, e que se relaciona muito
diretamente com a questão da segurança pública,
que hoje se transformou em um verdadeiro clamor
nacional, haja vista o que sucede nas nossas grandes
cidades, especialmente no Rio de Janeiro, onde, de
algumas semanas para cá, praticamente todos os
dias ocorrem episódios chocantes e estarrecedores,
que colocam a população em estado de tensão, de
angústia mesmo. Fiz até um pronunciamento aqui
sobre esse problema na semana passada.

É claro que a questão da segurança, da
criminalidade, da violência tem muito a ver com a
pobreza, com a indignidade da vida de milhões de
brasileiros, com a indignação que essa indignidade
provoca nos seres humanos, com a injustiça na
qualidade da vida entre brasileiros extremamente
privilegiados e brasileiros em quantidade muitíssimo
maior que são excluídos de qualquer possibilidade de
realização de uma vida digna.

Enfim, todas essas questões da injustiça, da
indignidade, dos privilégios, da desigualdade têm a
ver com essa tensão que gera a questão da violência,
e que o Governo agora para ela parece despertar e
inicia a discussão de proposições, como a criação de
um fundo de segurança pública, a intensificação da
polícia ostensiva. O Governo quer mais polícia nas
ruas, a criação de 21 novas delegacias da Polícia
Federal, treinamento de 344 turmas de policiamento
comunitário, enfim, uma série de proposições, que no
fundo são ainda cogitações – chegou-se até a cogitar
a criação do Ministério da Segurança Pública – mas
que não chegam a convencer, porque sobre essas
preocupações e essas cogitações do Governo se
levantam questões do tipo: como conciliar tudo isso?
Este programa seria realmente eficaz se posto em
prática? Como conciliá-lo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, por exemplo? Como
conciliá-lo com as exigências do Fundo Monetário
Internacional a respeito do resultado primário no
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orçamento? Como conciliar essas proposições com a
presença do Sr. Pedro Malan no Ministério da
Fazenda, comandando todo o processo da economia
e das finanças no Brasil?

Como conciliar, Sr. Presidente, esse conjunto de
iniciativas com a hegemonia nas decisões políticas
de uma elite endinheirada brasileira, associada às
operações no mercado financeiro internacional? Uma
elite que paga muito pouco imposto, sonega muito,
mas ganha muitos juros; uma elite que se preocupa
mais em colocar seu dinheiro em paraísos fiscais do
que investir na economia brasileira; uma elite que
investe em imóveis em Miami ao invés de investir no
Brasil. E esta elite é quem comanda as decisões da
política econômica, pelos seus intérpretes que estão
encastelados no Ministério da Fazenda, no Banco
Central e subservientes ao que dita o mercado
financeiro internacional, cujas disposições
constituem o paradigma para essa elite brasileira
endinheirada.

Essas contradições é que fazem com que a
população receba com pouco crédito esta
preocupação governamental, essa disposição
governamental em investir na questão de segurança.
Porque é claro que o problema da segurança exige
investimentos, sim, no aparelho de repressão, na
polícia, enfim, no equipamento da polícia. Por
exemplo, no Rio de Janeiro, esse batalhão de
operações especiais já é um dos mais bem equipados
do mundo. Talvez não exista nenhuma corporação de
policiais militares que tenha a experiência e a vivência
que este batalhão tem numa guerra com os
traficantes do Rio de Janeiro que não tem fim. Não
tem fim e não terá, porque a realimentação do
batalhão dos traficantes é permanente e advém
exatamente dessas causas que estão na raiz do
problema e que estão ligadas à pobreza.

É lamentável que, para o Fundo de Erradicação
da Pobreza e para as proposições que se destinam a
enfrentar esse problema, tenha havido redução de
recursos e a transformação no comando da operação
do fundo. A comissão havia proposto um conselho
com representação da sociedade ou representação
paritária e isso foi relegado e excluído da proposição
que vamos votar.

Não obstante, vamos dar aqui um voto simbólico
para dizer à Nação que estamos, sim,
verdadeiramente preocupados com a pobreza, a
miséria, a injustiça e a indignidade na vida de milhões
de brasileiros e que têm muito a ver com a tensão
social que gera a explosão de violência nas grandes

cidades. Mas vamos dar o voto sob protesto. Vamos
votar a favor, mas reconhecendo a interferência, mais
uma vez, do Poder Executivo – uma interferência que
tem estado presente, com muita freqüência, aqui no
Senado e na outra Casa do Congresso Nacional. É
uma interferência que, ontem, por exemplo, na
Comissão de Assuntos Econômicos, em relação ao
projeto de lei do Senador Álvaro Dias que proibia a
venda de ações da Petrobras, foi vergonhosa,
vergonhosa para Senadores que receberam
pressões do próprio Presidente da República e
curvaram-se a elas, mesmo tendo o ponto de vista
contrário e até tendo se manifestado à Comissão a
favor do projeto. Enfim, essa interferência mais uma
vez esteve presente, modificando o trabalho da
comissão, um trabalho sério, dedicado, demorado,
cuidadoso e que mereceu a unanimidade das
representações de toda a gama de Partidos do
Congresso Nacional.

É lamentável que não estejamos votando a
proposta que saiu da comissão, mas outra que sofreu
a interferência do Poder Executivo, do Sr. Ministro da
Fazenda. Apesar disso tudo, vamos dar esse voto
simbólico, acreditando que a aprovação da emenda
corresponde a uma manifestação de preocupação do
Congresso Nacional e que a ela devem seguir-se
outras providências e haver continuidade nessa
preocupação e no tratamento de questão essencial
para a estabilidade mínima da sociedade brasileira,
inclusive em relação à questão que hoje levanta o
clamor nacional: a segurança pública.

Assim é, Sr. Presidente, que vamos,
protestando, sim, mas vamos votar a favor da emenda
que está em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, Sras

e Srs. Senadores, sempre me lembro do
pronunciamento do Senhor Fernando Henrique
Cardoso, em dezembro de 1994, já Presidente eleito,
ao se despedir de seus colegas. Estavam presentes,
entre outras personalidades, o seu ex-professor,
Deputado Federal Florestan Fernandes. O Senador
Pedro Simon há de se lembrar da cena, quando, de
bengala, um tanto enfraquecido, Florestan Fernandes
fez questão de subir estas escadas e cumprimentar o
Presidente eleito que acabara de fazer o seu último
pronunciamento.
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O pronunciamento galvanizou as atenções de
todos nós. Lembro-me do mote: ”O Brasil tem pressa“.
Pressa de quê? De acabar com as injustiças, de
melhorar a distribuição de renda. Era esse o sentido
que, imaginávamos, caracterizaria a gestão de um
sociólogo que, ao longo da vida, havia estado nas
grandes batalhas pela anistia, pela democratização,
pelas eleições diretas, sempre falando da erradicação
da miséria.

Em 1985, quando era Senador, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, pronunciou uma
conferência na Escola Superior de Guerra sobre o
tema Guerra à Miséria.

Agora, tem cinco anos e meio o seu mandato.
Será que efetivamente avançamos o suficiente para
dizer que o Brasil avançou com a pressa que
esperávamos e que o próprio Presidente esperava?
Será que Sua Excelência cumpriu as metas
expressas no seu primeiro pronunciamento, em 1º de
janeiro de 1995 ou em 1º de janeiro de 1999.
Infelizmente, os indicadores sociais do IBGE
divulgados há poucos dias e referidos ontem no
pronunciamento do Senador Paulo Hartung
demonstram o quão distante estamos dos objetivos
pretendidos pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso.

Quando notamos que, de 1995 a 1996, 1997 e
1998, o coeficiente Gini das desigualdades baixou de
apenas 0,585 para 0,575; que o 1% mais rico da
população brasileira detém 13,8% da renda, mais do
que os 50% mais pobres que detêm apenas 13,5%,
então haveremos de convir que existe necessidade
de transformações de grande profundidade.

Entretanto, qual tem sido a preocupação do
Presidente Fernando Henrique Cardoso? Está na
entrevista de Mendonça de Barros, publicada no jornal
Valor da última segunda-feira, a expressão de quem
percebeu e viveu junto ao Palácio do Planalto. No seu
diálogo com o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, e toda
a equipe econômica, foi assim caracterizado o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso: ”Fernando
Henrique Cardoso é insensível à questão social“.

Numa das passagens da entrevista, está
expresso:

”Quais as críticas que o senhor faz na área social?“
Responde Mendonça de Barros: ”Isso é outra

coisa em que o Presidente erra. A ação social é vista
como demagogia. Era minha grande divergência com
a equipe econômica. Já estava muito claro que o
modelo da abertura com inserção na economia global
implicava uma mudança institucional importante nos

mercados de trabalho, crédito, capitais. A maior parte
da sociedade está nessa onda. Outro pedaço precisa
fazer a transição. Há uma terceira parcela que não
tem jeito. Para esse pessoal, tem de ter um programa
de renda mínima. Você não vai matar de fome 20
milhões de brasileiros porque são pessoas de idade,
sem instrução, que tinham um trabalho que
desapareceu. A Fazenda nunca quis isso. Eu falava:
você vai matar esse cara de fome.“

Sr. Presidente, muito embora tenha vindo aqui o
Ministro Pedro Malan, e tenha sido tão respeitoso e
gentil comigo, participando da Conferência
Internacional sobre a Renda Mínima, elogiando o
projeto, o fato concreto é que, na hora ”h“, seja o
Presidente Fernando Henrique, seja o Ministro da
Fazenda, sejam outras forças, estamos sempre a
postergar, a evitar que possa haver um programa de
transferência direta de rendimentos para aquelas
pessoas que efetivamente não têm o suficiente para
viver com dignidade.

Seria de esperar, seria próprio, que, quando da
instituição de um fundo de combate à pobreza,
propugnado por V. Exª, Presidente Antonio Carlos
Magalhães, e também objeto da análise da comissão
mista que analisou as causas e as soluções para a
erradicação da pobreza, pudéssemos, então, superar
as barreiras e iniciar um novo procedimento.

Mas eis que, na hora de votar o Fundo de
Combate à Pobreza, na acepção da comissão mista,
avançou-se um pouco, e a Oposição, tendo feito
sugestões ao Deputado Roberto Brant de que, pelos
menos, ¾ dos recursos do Fundo de Combate à
Pobreza fossem destinados diretamente na forma de
transferência de renda às famílias que pouco, ou
nada, têm, inclusive relacionando as oportunidades
de educação, a exemplo dos programas de garantia
de renda mínima, familiar lá em Campinas, e
instituídos por José Roberto Magalhães Teixeira, e
aqui no Distrito Federal por Cristovam Buarque na
forma da bolsa escola, na medida em que isso seria
plenamente factível e realizável e que se quisesse,
naquela Comissão o Deputado Roberto Brant acatou
a proposta. E qual não foi nossa surpresa quando
aqui no Senado Federal, ao votarmos a proposição,
eis que aparecem novamente as vozes do Palácio do
Planalto ou do Ministério da Fazenda dizendo ”não“.
Se fosse para canalizar recursos prioritariamente
para as famílias que, por exemplo, não recebessem
até meio salário mínimo per capita, a fim de que
pudessem passar a ter o direito a sobreviver com
dignidade, isso não poderia ser garantido. Pode ser
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garantido quando houver um número na proposta de
emenda à Constituição. E ali está o algarismo. Se não
for arrecadado pelo menos R$4 bilhões, terá que
haver uma transferência do Orçamento para o fundo.
Assim, os R$4 bilhões são admitidos como algarismo.
Mas por questão de aperfeiçoamento da
Constituição, utilizando outro argumento, o Relator,
Senador Lúcio Alcântara, diz que não pode acatar a
sugestão por nós formulada de que três quartos pelo
menos do fundo fossem destinado a esses recursos.
Deveríamos deixar isso para a lei complementar.

Ora, mais uma forma de adiar o que já poderia
ter sido instituído no Brasil desde 1992 ou 1993; o que
estamos observando é o adiamento da resolução dos
problemas. Já na hora de resolver os problemas dos
credores internacionais, aí há pressa de tal ordem
que o Poder Executivo, há poucos dias,
simplesmente, corta do Orçamento que estava
aprovado R$8,7 bilhões, boa parte da verba de
programas sociais. Então, por que razão? Para haver
os recursos necessários para destinar os serviços da
dívida para os credores internos e para os credores
internacionais. Todavia, para os programas sociais não
há importância, cortam-se alguns bilhões. Bem faz o
Senador Jader Barbalho, que conta com o nosso apoio,
de convocar o Ministro do Planejamento, Martus
Tavares, para esclarecer a natureza desses cortes, as
prioridades envolvidas. Será importante que, na
Comissão Mista de Orçamento, sejam dados os
devidos esclarecimentos. Mas notem que, com a maior
facilidade, o Governo cortou cerca de R$8 bilhões, e
aqui estamos para criar R$4 bilhões, aproximadamente,
para a finalidade de programas de erradicação de
pobreza. Será que não iremos somente criar algo mais,
ao mesmo tempo em que cortamos um volume muito
maior de recursos? Infelizmente, não consigo ter o
entusiasmo que imaginava poderia estar tendo hoje
para votar essa matéria.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª me permite um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo um aparte, com muita honra, ao Senador
José Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Senador
Eduardo Suplicy, solicitei esta intervenção para
lembrar a V. Exª e à Casa que há um projeto de
emenda constitucional de minha autoria que foi
distribuído para a Comissão de Constituição de
Justiça e Cidadania, sendo escolhido como Relator o
Senador Pedro Simon. S. Exª está trabalhando no
projeto. O projeto, se aprovado, acabará com os

cortes, pelo Poder Executivo, de emendas de autoria
dos parlamentares. As emendas individuais, por
exemplo, estão em torno de um milhão de meio para
Senadores e Deputados. Somos quinhentos e
noventa e quatro. A soma das emendas individuais
dos parlamentares dá menos de novecentos milhões.
Mesmo assim, estamos frustrando determinadas
comunidades de nossos Estados. Aprovamos uma
emenda, esta se transforma em lei orçamentária, mas
depois temos que fazer uma verdadeira peregrinação
na Esplanada dos Ministérios para salvar essas
emendas que, às vezes, são atendidas parcialmente
apenas. O projeto salva essas emendas e significa
cerca de 0,5% do Orçamento da União. Então não é
justo que estejamos sendo levados a essa situação
de constrangimento perante as comunidades,
perante os Municípios dos nossos Estados, para os
quais destinamos alguns recursos absolutamente
essenciais. Agora, por exemplo, estamos às voltas
com os cortes feitos no Orçamento da União, objeto
da citação de V. Exª. Fiquei sabendo, quando cheguei
aqui, que o Senador Jader Barbalho havia proposto a
vinda a esta Casa do Ministro Martus Tavares,
proposta que foi de imediato aceita pelo Presidente
da Comissão Mista de Orçamento, assim o Ministro
virá naturalmente com o atendimento do Presidente
da Casa. É importante que isso aconteça. Aproveitei
e agradeço o aparte que V. Exª me concedeu para
dizer que a Casa não pode postergar por mais tempo
a aprovação dessa minha proposta de emenda
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – (Fazendo soar a campainha.)

O Sr. José Alencar (PMDB MG) – Estou
terminando, Sr. Presidente. Esta minha proposta de
emenda constitucional é um primeiro passo para que
façamos valer a vontade do Congresso Nacional na
questão orçamentária.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT SP) –
Agradeço o aparte. V. Exª traz uma informação
importante relativamente ao projeto e que estipula a
necessidade de se respeitarem as emendas dos Srs.
Congressistas. Acredito ser muito importante termos
sempre um procedimento mais participativo, aberto e
transparente sobre o Orçamento e, na hora de se
cortarem verbas, há que se ter a participação da
sociedade e sobretudo dos seus representantes no
exame dos critérios.

Sr. Presidente, eu gostaria de concluir dizendo
que não poderei votar favoravelmente à proposição,
uma vez que ela não leva em consideração algumas
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das principais recomendações feitas pela plêiade de
economistas e cientistas sociais que prestaram
depoimento à Comissão Mista, fazendo sugestões
inclusive ao Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza. Votarei contrariamente, principalmente pelo
fato de não serem acatadas as sugestões do corpo de
economistas do Ipea e do seu próprio Presidente de
que pelo menos 75% dos recursos viessem a ser
destinados diretamente àqueles que pouco ou nada
têm, que hoje correspondem a 29% dos 167 milhões
de brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra a Senadora Heloisa
Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL. Para
discutir.Sem revisão da oradora.) – Sr.Presidente, Sras e
Srs. Senadores, tive a oportunidade de discutir esta
matéria desde o primeiro dia e havia me prometido não
mais debatê-la, porque a mobilidade de votos aqui é
muito pequena. No entanto, algumas questões acabam
fazendo com que entremos mais uma vez no debate.

Sinceramente, a cada dia compreendo mais por
que a grande maioria da população odeia políticos. É
que as palavras, como não pertencem a uma ou a
outra convicção ideológica ou filiação partidária,
como não pertencem individualmente a ninguém,
podem ser verbalizadas pelas mais diversas pessoas.
Aliás, existem algumas palavras como dor, fome,
miséria, pobreza, sofrimento, educação, saúde e
assistência social que são palavras chaves dos
discursos oficiais, são palavras que perambulam nos
processos eleitorais, verbalizadas nos palanques
oficiais, fazendo parte de toda a cantilena política.
Não introduzimos ainda um detetor de mentiras como
instrumento formal para acompanhar os discursos
das personalidades políticas, mas, se o fizéssemos,
poderíamos até identificar, no momento real, se
aquilo significava efetivamente seu pensamento, seu
sentimento, sua prática, se havia coerência ou
abismo entre o que as pessoas verbalizam e as suas
ações concretas.

Sras e Srs. Senadores, já tive oportunidade de
dizer nesta Casa que, se a Constituição fosse
respeitada, esta discussão seria desnecessária.
Bastaria o cumprimento de três aspectos abordados
pela Lei Maior saúde, educação e assistência social
para que efetivamente criássemos mecanismos
concretos, ágeis e eficazes para minimizar os efeitos da
pobreza. E vejam que esses três aspectos das leis têm

caráter obrigatório, pela ordem jurídica vigente.
Bastaria seu cumprimento.

Não estou aqui sequer falando num projeto de
desenvolvimento econômico que não seja esse que
se ajoelha covardemente perante o Fundo Monetário
Internacional! Não estou falando do País que desejo,
do País para o qual dou o máximo da minha
capacidade de luta para construir! Estou falando
daqui mesmo, deste Brasil com uma ”elitizinha“
decadente, incompetente e insensível, que destrói o
patrimônio nacional, que se ajoelha covardemente
aos interesses externos. Estou falando dentro disso
mesmo, do que está na Constituição, da ordem
jurídica vigente, aprovada pela maioria do Congresso
Nacional. Se as leis fossem cumpridas, não
precisaríamos estar discutindo o Fundo de Combate
à Pobreza, nem os R$4,00 – isso quando chegar a
R$4,00, porque, por enquanto, são R$2,00 para cada
família, no intuito de combate à pobreza. Só em 2004
esse valor passará a R$4,00.

O Líder do PMDB, Senador Jader Barbalho,
pronunciou um discurso, contrariado com os cortes
feitos no Orçamento. Evidentemente, é muito
importante que o Ministro venha aqui, não porque,
acredito, mais de 60% dos cortes aconteceram nos
Ministérios do PMDB; mas realmente fico
impressionada com essa nossa capacidade de
manipular as palavras, pois o que está acontecendo
hoje já ocorreu no ano passado! O superávit primário
e criminoso foi construído aqui, com a omissão da
maioria dos Parlamentares! Foi construído aqui o
superávit criminoso – repito! E agora estão fazendo
mais um.

Então, não há nenhuma novidade quando o
Governo Federal arranca R$836 milhões da Saúde,
mais de R$120 milhões da Educação, mais de R$300
milhões da Previdência, mais de R$150 milhões da
Reforma Agrária.De fato, não há nada de novo nisso!

Sinceramente, não entendo até onde o
Congresso Nacional vai! Fico impressionada com essa
situação.Até entendo que o Governo Federal se ajoelhe
perante o Fundo Monetário Internacional, que incorpore
a cada dia a síndrome da senzala branca e mansa, que
aceite ser tratado como escravo, indo aonde o senhor
ordena, arrancado pelo capitão-do-mato do FMI. Mas, e
o Congresso Nacional? Nós, que representamos a
pluralidade de uma sociedade, aceitarmos isso?
Realmente, ultrapassamos os limites, porque, a cada
momento, as faixas de tolerância vão sendo cada vez
mais alargadas. Fizeram o superávit primário e vários
cortes orçamentários, não cumprem a lei, e depois vêm
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fazer a ladainha da autonomia do Congresso Nacional,
da leviandade do Congresso Nacional!! É a maioria
desta Casa que permite isso!!

Então, Sr. Presidente, uso da tribuna
simplesmente para mais uma vez exercitar o que nos
resta. Eu acredito muito que um dia, mais cedo ou
mais tarde, de alguma forma, a população pressione
o Congresso Nacional para mudar de atitude. A
”omelete“ ministerial é só um pequeno passo,
simbólico e insignificante. Acabam acontecendo
outras coisas também para que, efetivamente,
deixemos de nos silenciar diante do que está
acontecendo lá fora.

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

Magalhães) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.
OSR. PEDRO SIMON (PMDB – RS.Para discutir.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, hoje, mais tranqüilo do que ontem, venho a
esta tribuna sem as mágoas de ver o projeto rejeitado, a
esperança perdida, mas na constatação, mais uma vez,
de um fato: o Brasil é um país que não tem o mínimo de
essência social, não tem alma, não tem sentimento. As
nossas divisões de classe são tão arraigadas, as
nossas defesas de interesses personalísticos são tão
diferentes que, a rigor, nem na Índia, com suas castas,
as diferenças de níveis são tão grandes.

O Senador Eduardo Suplicy leu uma
reportagem sobre o Sr. Mendonça de Barros – amigo
pessoal e conhecedor profundo do Presidente da
República – que dizia que a sensibilidade política do
Presidente é zero, que o Presidente da República não
tem o mínimo de sensibilidade social. Entendemos o
porquê. Esse projeto nasceu bem, certo, correto, mas
se transformou hoje numa mentirinha que vamos
votar.

Senador José Sarney, V. Exª já votou? É uma
mentirinha, mas é bom votar. V. Exª dizia, quando
Presidente da República, que o que mais lhe magoava
era saber que, de cada R$100 que o Presidente
aplicava no social, não mais que 10% chegavam ao
campo. O resto ficava na escala intermediária. Era
verdade.

Hoje, sepultamos mais uma perspectiva. O
Presidente Antonio Carlos Magalhães, num gesto de
coragem, chamou a atenção do País para um
problema que, desde então, tem crescido na mídia. O
número de manchetes e de fatos apontando as crises
sociais que explodem no Brasil tem aumentado. É
uma realidade? Sabemos que sim. Atinge o
Governo? Sabemos que não.

Lançar o projeto era uma tentativa de chamar
atenção da sociedade, do Brasil, do Poder Executivo,
do Congresso Nacional e de ver o que se fez de certo,
de ver o que é possível fazer, vamos ver o que é
possível somar do dinheiro gasto com boa intenção,
mas nem sempre com o melhor resultado, e fazer um
grande projeto – vaidoso, por pretender erradicar a
pobreza, sim, mas diminuí-la já seria altamente
positivo.

Sr. Presidente, a aceitação não podia ser
melhor, mais total, mais absoluta! Somaram-se
esforços de todos os lados, criou-se uma comissão
especial, vieram representantes de todo o Brasil,
mostraram-se exemplos que deram certo e o porquê
de outros terem dado errado, e chegou-se a algumas
conclusões do que deveria ser feito.

No entanto, quando imaginamos que o
Presidente da República teria a sensibilidade de
entender e de participar do projeto, Sua Excelência
manda o Ministro da Fazenda falar com o Relator. E o
Ministro da Fazenda, há três, quatro meses, quando
não havia a ”mosca azul“ do social, quando não
estava preocupado com o social no Brasil, achou que
era ridículo. Mas agora – pelo amor de Deus –
”colocar um percentual, como quer o Senador Pedro
Simon, para o Fundo de Estabilização Fiscal, FEF, ou,
como quer o Senador Eduardo Suplicy, com relação à
renda mínima, não é solução“. ”Vamos cortar, colocar
um pouquinho aqui, outro ali, vamos gerar uma verba
e criar o Fundo“. ”Já que eles querem se divertir,
vamos dar-lhes de presente o Fundo“. Vai dar R$4
bilhões? Não. Mas garanto que, se não der R$4
bilhões, há um dispositivo que diz: não dando os R$4
bilhões, o Ministério da Fazenda banca e dá os R$4
bilhões.

Sr. Presidente, é o projeto que estamos
colocando aqui em votação nominal. A maioria já
votou, numa reunião amigável, serena, tranqüila,
numa quarta-feira morna. E estamos aqui em véspera
de votar. Daqui, vai para a Câmara dos Deputados,
onde talvez seja aprovado com o prestígio do
Presidente. Talvez haja um Parlamentar um pouco
mais ousado que apresente uma emenda e devolva o
projeto para o Senado Federal – eu, se estivesse na
Câmara dos Deputados, faria isso. É tão ridículo o
projeto, tão vulgar, tão insensível, que mereceria
emenda para voltar para o Senado, ou então pode
também o projeto dormir na Câmara dos Deputados.

Engraçado é que o Líder do PMDB, há dez
minutos, convocou o Ministro de Orçamento e Gestão
para vir dizer por que cortou R$8 bilhões de emenda,
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por casualidade ligada a alguns Ministérios que
parecem não ser o da sua maior simpatia. Que fórmula
é essa? Votamos um Orçamento que não é
deliberativo. O Orçamento é uma mentira, uma carta de
intenções. Há uma emenda no Orçamento que diz que,
mesmo que a estrada esteja prevista, ela somente será
construída se o Governo quiser. Se não houver emenda
prevendo a estrada, o Governo não a constrói.

Faz-se um esforço enorme, debate-se,
discute-se e faz-se um Orçamento, e hoje o Sr.Martus
Tavares, Ministro do Planejamento, corta R$8 bilhões.
Casualmente, numa penada, o Ministro do
Orçamento, corta o dobro do nosso Fundo, corta
duas vezes mais que o Fundo que agora vamos votar.

Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos,
houve telefonemas pessoais do Presidente a
Parlamentares que não estavam preocupados e que
não queriam votar contra a proposta do Senador Álvaro
Dias, mas votaram a autorização para a Petrobras
vender R$8bilhões em títulos de sua propriedade, para
diminuir o vazamento do juro externo, para seguir o
caminho da Vale do Rio Doce, para seguir o caminho de
todas as privatizações que já foram efetuadas, todas
elas para equacionar o problema da dívida externa.

Sr. Presidente, eu, Pedro Simon, digo daqui, do
Senado da República, em nome do Rio Grande do Sul,
que neste País haverá uma CPI, daqui a três, quatro,
dez anos, para estudar as privatizações não para
descobrir por que elas foram feitas, mas como elas
foram feitas. Onde foi parar o dinheiro? Que letra suja é
essa? Que moeda podre é essa que foi recebida com o
valor de face? Que política é essa que este Governo fez,
vendendo o que tinha, não ajudando a construir nada,
para pagar a dívida? E a dívida aumentou de US$50
bilhões para US$500 bilhões. Essa CPI vai sair.

Já que se pensava em privatizar, em vender as
ações da Petrobras, o Relator poderia ter tido um ato
de bravura, de garra, de raiva e dissessem: ”Vamos
fazer? Então apliquem aqui no Fundo“. Se pensam
que devem privatizar oito bilhões de títulos da
Petrobras, que esse dinheiro seja incluído na verba
do Fundo e não na verba do fundo sem fim do
dinheiro, para pagar a dívida e o juro dela.

Mas isso não foi possível, o Presidente
telefonou e conseguiu. O PMDB, o PSDB, o PFL,
muita gente esteve lá, ou votou contra, ou se retirou.
Sou contra a privatização da Petrobras. Se
dependesse de mim, a Petrobras não seria
privatizada. Deixa lá, não faz mal! Deixa a União ter
os oito bilhões, para que o sucessor do Sr. Fernando
Henrique possa ver, possa utilizar. Não é importante

que a nossa maioria na Petrobras seja cinqüenta
vírgula zero não sei quanto, pode ser um pouco mais.
Mas, já que era para privatizar, que se colocasse
aqui.

Se o Sr. Ministro Martus Tavares cortou oito
bilhões de emenda dos Parlamentares, hoje, o nobre
relator deveria reunir uma fórmula por meio da qual
essa verba fosse destinada a esse Fundo. Não na
gaveta dele, para que ele faça o que quiser, agradar os
Parlamentares que querem e desagradar os que não
querem. Que fosse utilizado isso, meu nobre relator!
Se nesta hora, se neste momento, se nesta
antevéspera, quando estamos discutindo a criação do
Fundo, o Ministro corta oito milhões de verba dos
Parlamentares.

Vamos transformar a bofetada em uma flor.
Vamos transformar a afronta ao Congresso num
gesto de respeito aos humildes. E vamos determinar
que essa verba venha fazer parte do Fundo da
miséria.

Estou falando isso porque dizem que não há
dinheiro, Sr. Presidente. Hoje, são oito bilhões que o
Ministro corta, que poderiam ser utilizados aqui.
Ontem, foram oito bilhões que vão vender de ações
da Petrobras e que poderiam ser utilizados aqui. Sem
falar na minha emenda, Sr. Presidente.

Quando fui Ministro de Governo criamos um
fundo especial: o Fundo de Estabilização Social.
Governo recém-criado – cassado o Governo Collor -,
recém-estabelecido, diante do que fazer e do que não
fazer, criou esse Fundo, uma verba especial para que
o Governo se mantivesse, para que fosse cumprindo
seus compromissos e não caísse no vazio.

Fernando Henrique prorrogou por mais dois
anos. Reeleito, prorrogou por mais dois e, agora, por
mais dois.Não é mais o Fundo de Estabilização Social,
é o fundo de desestabilização financeira. São quarenta
bilhões que o Presidente pode utilizar onde achar
necessário, onde achar importante, onde achar básico.
Seria um crime pegar R$10 bilhões desses R$40
bilhões ou uma quantia razoável e colocá-la no Fundo?
Seria absurdo, se a verba já está sendo criada, tirada
de todos os cantos, para o Governo aplicar onde ele
achar fundamental? Haveria algum lugar mais
fundamental do que no Fundo da Pobreza? Não pode.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Senador Pedro Simon, V.Exª me permite um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –

Senador Pedro Simon, considero importante a
emenda apresentada por V. Exª e a apoiei. Mas
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gostaria de aqui ressaltar por que registrei que seria
importante se, pelo menos, três quartos desse Fundo
fossem destinados a transferências diretas de renda,
conforme a recomendação e o que foi aprovado,
unanimemente, na Comissão Mista de Combate à
Pobreza, e acatado pelo Deputado Roberto Brant.
Para o Orçamento do ano 2000, de acordo com a Lei
nº 9.533, que autoriza o Governo Federal a instituir
programas de garantia de renda mínima, sabe V. Exª
quanto está destinado? R$184 milhões de reais, o
que significa um esforço diminuto, não à altura
daquilo que se espera de um projeto que tem essa
importância. Observe V. Exª que o Senador Lúcio
Alcântara foi o Relator daquela proposta e também
Relator do Fundo. O que significariam três quartos
dos R$4bilhões, ou seja, R$3 bilhões a mais?
Obviamente, um impulso de grande significado para a
expansão do programa e, diretamente, para as
famílias carentes. Segundo o último Relatório do
IBGE, há pelos menos 15,1% dos 34 milhões de
domicílios brasileiros, onde a renda não alcança meio
salário mínimo per capita. São, portanto, mais de 5
milhões e 100 mil domicílios que, no Brasil, deveriam
ter ao menos um patamar que se definisse como
mínimo, ou seja, meio salário mínimo per capita.
Quero registrar a relevância da proposição que aqui
defendi.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, o projeto é bonito. Amanhã, sairá na
imprensa que foi aprovado o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza. Este foi instituído pela
Constituição e diz o seguinte:

É instituído para vigorar até o ano
2010, no âmbito do Poder Executivo Federal,
o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, a ser regulado por lei complementar,
com o objetivo de viabilizar a todos os
brasileiros acesso a níveis dignos de
subsistência, cujos recursos serão aplicados
em ações suplementares de nutrição,
habitação, educação, saúde, reforço de renda
familiar e outros programas de relevante
interesse social voltados para a melhoria da
qualidade de vida.

Sr. Presidente, hoje é o dia mais importante do
Brasil. Hoje é o dia em que estamos votando um
Fundo que começa a terminar com as injustiças
sociais. Está na Constituição brasileira, o Fundo diz:
...”passaremos a olhar de frente o problema da fome,
da miséria, da injustiça, da falta de moradia e da falta
de educação“. Mentirinha, Presidente.

Penso que no fundo V. Exª é o culpado. V. Exª foi
exageradamente vaidoso. Imaginar que durante 500
anos não conseguimos criar esse Fundo, imaginar que
durante todo esse tempo não conseguimos iniciar a
caminhada, mas V. Exª queria ser o iniciador... vaidade
sua, Sr. Presidente. V. Exª é o primeiro culpado.

Acredito que o Presidente Antonio Carlos é o
culpado, porque não teve a modéstia de encontrar
alguém mais simples, alguém que fosse lá no
Presidente Fernando Henrique, que entrasse pela
porta dos fundos, e lhe dissesse: Presidente, quem
sabe o senhor manda para lá, para o Congresso
Nacional um projeto assim... ou alguém do PSDB que
chegasse para o Ministro da Fazenda e, quem sabe, o
Ministro da Fazenda... E olha que o ministro de V. Exª
errou, Sr. Presidente, porque o Ministro da Fazenda
estava atento, estava preparado... até suponho que V.
Exª desconfiou que o Ministro Parente já estava
pensando no social. E tanto estava que quatro meses
depois S. Exª acordou para a questão. Se, naquela
hora, V. Exª tivesse chegado para o Ministro Parente e
dito ao Sr. Pedro Parente que esse era um belo projeto
e pedido a S. Sª que falasse com o Presidente, que
Sua Excelência apresentasse ao Congresso o ”Projeto
Parente“, poderia ser que desse certo, mas isso não
aconteceu.

Primeiro, eu creio que foi por causa do
Presidente e, segundo, penso que foi por nossa
causa. Quem é o Congresso para ter a petulância e a
vaidade para apresentar um bom projeto, um projeto
para valer? O Congresso é para fazer de conta. Sr.
Presidente, é impressionante.

Inclusive no jantar em que V. Exª esteve
presente – não sei se a comida deu bem, se deu
tranqüilamente e não houve maior problema com a
refeição na casa do Presidente – as notícias...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O que deu errado foi o Partido de V.Exª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É
verdade, mas ali não éramos bem nós. Embora, eu
não tivesse me sentido bem. Não tenho queixa
nenhuma.

Sobre o jantar de V. Exa ontem, a imprensa hoje
está publicando o seguinte...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Deu
errado aquele da declaração do Presidente?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É.O ilustre
Presidente do PFL, meu querido amigo, disse ao
Presidente Fernando Henrique – e parece-me que V.
Exª estava à mesa – que tínhamos que ter uma agenda
construtiva, como a reforma tributária. S. Exª teria dito
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que a reforma tributária não é para o Governo atual,
mas para o próximo, que deixasse aprovar; que
tínhamos que ter uma reforma positiva, uma reforma
política, uma reforma no tocante à votação, seja ela
distrital ou o que for, nem que seja para o próximo
Governo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Meu caro Senador...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, eu encerro. Concordo com V. Exa que o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza é um
assunto que está ficando chato, enjoado e ninguém
mais o agüenta. Por isso encerro, apenas dizendo
isso.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
ia contar o que se sucedeu no jantar.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Na
verdade, o se quer é encontrar uma pauta positiva, de
mentirinha, até o fim do ano. Vamos ter uma eleição
de faz-de-conta, vai se fazer de conta que projeto
funcionará, que as eleições acontecerão. Dentro
desse faz-de-conta, era uma vez um projeto, era uma
vez o Senador Antonio Carlos Magalhães, um
brilhante Senador, de quem as pessoas divergiam,
mas eram obrigadas a respeitá-lo.V.Exa teve uma boa
idéia, que não era ”51“, mas ficou numa boa idéia.

Obrigado.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –

Vou pedir ao Senador Pedro Simon que, depois desse
discurso, não vote contrariamente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra à Senadora Marina
Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs Senadores, de fato, as argumentações já
foram muito bem colocadas pelos colegas Heloisa
Helena, Eduardo Suplicy e Pedro Simon, enfim, os
que criticaram o resultado dos três meses de trabalho
da Comissão de Combate e Erradicação da Pobreza,
no que concerne ao item ”criação de um fundo para
erradicação da pobreza“. Não repetirei aqui os
argumentos já expendidos em um outro debate sobre
o tema de que começamos com o patamar de R$8
bilhões e estamos aprovando aqui R$4 bilhões, dos
quais R$2 bilhões só estarão disponíveis a partir de
2002.

É lamentável o resultado de tudo o que foi
discutido. Mas eu não desisto. Ainda existem as outras
propostas: a de recuperação do salário mínimo – mas
não foi dessa vez que se recuperou, apesar das boas

idéias que apareceram, como disse o Senador Pedro
Simon ; a proposta de se aprovar para este País
critérios para a identificação daqueles que estão na
faixa de pobreza ou indigência, que seria a linha de
pobreza, critérios que determinassem essa situação
social da indigência em nosso País e a proposta,
também apresentada por mim, da criação do
orçamento social. Espero poder apresentá-la e
debatê-la com o Congresso Nacional, para que se
possa viabilizar os meios para, 500 anos depois do
Descobrimento, fazer o que o Governador Cristovam
Buarque chamou de ”Segunda Abolição“.

Sr. Presidente, recentemente, os meios de
comunicação deram conta de uma agenda na questão
social que conta com dois itens importantes. Um deles é
o relatório do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, apresentando dados que colocaram o
nosso País em uma situação bastante desagradável,
como sendo o campeão de várias injustiças e
desigualdades sociais.

O segundo aspecto refere-se aos cortes, o que já
foi falado aqui por vários Srs.Senadores, inclusive alguns
da Base de sustentação do Governo, que até estão
convidando Ministros para explicarem porque fizeram os
cortes, principalmente no concernente às ditas
emendas.

Sr. Presidente, como disse anteriormente, não
quero me repetir, mas o Banco Interamericano de
Desenvolvimento nos dá conta da triste realidade que
mencionei na discussão anterior. O nosso País cresce
como ramo de maracujá. Quanto mais cresce, mais
perto do chão fica. Segundo esse relatório do Banco
Mundial, em 1980, o Brasil atingiu a faixa de 21,6%,
concernente ao percentual de renda em relação ao
grupo de países mais ricos da Europa, América do Norte
e Ásia e, hoje, voltamos para o patamar de 15,5%,
vigente em 1970. Ou seja, chegamos ao final de 1999
com uma situação semelhante à de trinta anos atrás.
Portanto, estamos andando para trás, como
caranguejos.

Um outro aspecto importante que esse relatório
do Banco Mundial traz à baila refere-se à taxa de
mortalidade infantil. Evidentemente, medem-se as
melhorias das condições de vida de um povo por meio
da educação, saúde, moradia, transporte e lazer, o que
se reflete necessariamente na referida taxa. No caso
brasileiro, em 1970, morriam 94,6 crianças a cada mil
nascidas vivas, e hoje esse índice é de 36 crianças que
morrem antes de um ano de idade. Poderíamos estar
comemorando esse dado, pois houve uma queda
significativa. Todavia, conforme o estudo feito pelo
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Banco Mundial, o Brasil só perde para Belize. Nosso
País, ainda ostenta uma taxa de mortalidade infantil de
36 crianças a cada mil nascidas. Essas crianças
morrem por falta de assistência, muitas vezes por
doenças banais que poderiam ser tratadas se tivessem
alimentação e o mínimo de orientação que evitariam
os óbitos.

Sr. Presidente, todos conhecem os cortes. Na
área social, foi acima de R$7 bilhões. E o Governo
Federal ainda tenta justificar as suas ações nos cortes
sociais, o que é lamentável porque, para isso, não há
justificativa face à realidade cruel vivida por nosso povo.
Observemos que, neste ano, para as despesas
discricionárias do orçamento de custeio e capital será
destinado R$35,5 bilhões. No texto aprovado pelo
Congresso Nacional, estava previsto em R$42,9 bilhões
e que, do total de R$35,5 bilhões, R$1,5 bilhão não
estava previamente alocado para nenhum ministério.
Na área social, o corte é da ordem de R$1,4 bilhão.

Sr. Presidente, como disse anteriormente,
vivemos um dilema, uma contradição muito grande,
porque ao mesmo tempo em que todos entendemos
ser necessárias medidas efetivas de combate à
pobreza, indigência nesse País, as medidas tomadas
vão de encontro ao que a nossa sensibilidade acusa
em relação a esse problema.Os cortes no Orçamento
nos dão conta disso. O que estamos aprovando aqui –
um resultado pífio, não posso dizer de outra forma –
também vai de encontro ao que estamos
preconizando. É como aquela história do índio
americano que disse que dentro dele havia dois lobos
e que havia um conflito muito grande entre eles. Um
deles era muito perverso e sanguinário, e o outro era
manso e bom. Esses dois lobos ficavam brigando
dentro dele. Alguém perguntou qual era o lobo
vencedor e ele respondeu: ”Aquele que eu alimento
mais é o que sai ganhando“. No Brasil,
lamentavelmente, estamos alimentando mais o lobo
perverso que faz cortes no Orçamento na área social;
estamos alimentando o lobo perverso que, ao aprovar
um minguado fundo de combate à pobreza, ainda diz
que, daqui a dez anos, ele será utilizado para o
pagamento dos juros da dívida. Essa discussão, em
nenhum momento, passou pela Comissão de Combate
à Pobreza. Ainda estamos alimentando o lobo perverso
quando Senadores, Deputados e o Presidente da
República temos a oportunidade ímpar de dar uma
resposta pelo menos mediana aos problemas, mas
damos uma resposta tão pequena que é como se uma
montanha desse à luz um beija-flor.

Creio que chegou o momento de alimentarmos
um pouco mais o outro lobo, para que ele seja
vitorioso, nessa contradição que o Brasil vive, entre
fazer o discurso voltado para o social e ter uma prática
de atendimento aos interesses da elite, alimentando o
velho lobo em que os banqueiros do Proer contam
com recursos. O FMI vem aqui, dita regras, e
aprovamos os descontingenciamentos de R$41
bilhões para pagamento de dívida. Recentemente,
sofremos um corte vergonhoso, e o Brasil,
necessariamente, terá de dar uma resposta a isso. Se
não é o Congresso Nacional desta vez, espero que
seja em outra oportunidade, até porque daqui a mais
ou menos três anos o povo brasileiro terá a
oportunidade de decidir qual será o seu Presidente,
qual será o seu Senador, qual será o seu Deputado
que irá alimentar o velho lobo ou o lobo manso,
aquele que é capaz de sensibilizar-se com os
problemas do nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Ramez
Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras

e Srs. Senadores, de outra feita, manifestei o meu
ponto de vista no sentido favorável a este projeto. Não
obstante, fico pensando se o povo brasileiro está
acreditando que com esta lei, esta emenda que
estamos votando agora, que ainda vai depender de
uma lei complementar, vamos realmente erradicar a
pobreza neste País. A erradicação da pobreza no
Brasil é um objetivo nacional permanente, previsto na
Constituição da República. Ninguém acredita que
isso vá acontecer efetivamente no território brasileiro.
A erradicação da pobreza no País só vai ocorrer no
dia em que tivermos condições de proceder a ela.
Para tanto, é preciso estimular a criação das
pequenas e médias empresas; é preciso estimular a
produção no País; é preciso que haja realmente
oportunidades de emprego para a população
brasileira.

Diariamente, estamos votando projetos, numa
fúria, uma intensidade jamais vista pelo Legislativo
brasileiro, não tenho a menor dúvida disso. Indagou o
Senador Pedro Simon se o País quer vender ações de
uma empresa tão estratégica quanto a Petrobras,
ações no valor de R$8 bilhões, quantia suficiente
apenas para pagamento dos juros da dívida relativos
a um mês. Como é que se quer que o povo que nos
está assistindo, que está ouvindo os nossos
discursos, vai acreditar que esta emenda
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constitucional erradicará a pobreza? Positivamente,
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, isso é
inimaginável.

Tenho ouvido a voz das ruas e, quando falo voz
das ruas é algo real e as pessoas com quem
converso sobre este assunto manifestam total
descrença em que, por meio de uma legislação,
possamos, efetivamente, resolver um problema de
tamanha gravidade, que envergonha o Brasil, que é o
problema da pobreza e da miséria no seio da
população brasileira.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, se existe
um caminho e uma lei em tramitação e se ainda vai
depender de lei complementar, não serei eu a negar o
meu voto à aprovação deste projeto de lei.

Mas quero fazer referência apenas a algo que
não ouvi nesta sessão, que faz parte deste projeto e
ao qual precisamos ficar atentos. A emenda
constitucional diz que depois de dez anos o produto
do fundo será utilizado para abater a dívida da União.
Se estamos admitindo votar a lei e, daqui a dez anos,
ainda estaremos devendo a ponto de termos que
jogar recursos destinados a uma área social para
pagamento ou para abatimento da dívida brasileira,
não estamos votando positivamente naquilo em que
acreditamos.

Voto como um raio de esperança, mas não na
convicção de que possa resolver os graves
problemas que afligem a sociedade brasileira, que
atingem o povo brasileiro. Ninguém pode acreditar
que o projeto vá erradicar a pobreza e a miséria no
País.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Sebastião Rocha.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 293, DE 2000

Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em
separado, do § 1º do art. 79 da Constituição, na
redação dada pelo art. 1º da PEC nº 67/99, na forma
do Substitutivo aprovado em 1º turno.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. –
Eduardo Suplicy – Heloísa Helena – Marina Silva.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Em votação o requerimento que acaba de ser lido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Pela ordem, concedo a palavra a V.Exª.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
encaminhei à Mesa meu pedido de inscrição para
falar sobre este assunto e ainda não me foi concedida
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Esse direito, V. Exª usará neste
momento, após a votação. V. Exª não está contra o
requerimento?

Em votação o Requerimento nº 293, de 2000.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A parte destacada será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Continua em discussão a matéria.
Com a palavra o Senador Geraldo Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, outro dia, no Rio de
Janeiro, um cidadão me abordou na rua e me
perguntou: ”Senador, o senhor acha que o projeto
apresentado no Congresso Nacional para
erradicação da pobreza vai, realmente, acabar com a
pobreza no Brasil“? Eu respondi: ”Olha, companheiro,
acho muito difícil. É pouco provável que esse projeto,
sendo aprovado, venha a acabar com a pobreza no
Brasil. Ele não acaba com a pobreza nem em cem
anos“. Isso, quando foi apresentado, no ano passado.
Saiu o resultado: um projeto que propõe criar, com
recursos provenientes de impostos, um fundo de 4
bilhões para a erradicação da pobreza, o que dará em
2001 R$2,00 por família e, em 2002, R$4,00 reais.
Sinceramente, isso me parece mais uma brincadeira!

Não sou daqueles que acham que quanto pior
melhor. Sempre defendemos uma política social em
benefício do povo trabalhador, assegurando-lhe
educação, saneamento básico, moradia, segurança,
emprego, enfim, melhores condições de vida, mas
não podemos concordar com um projeto que, como
disse um Senador, parece de brincadeirinha.

Alguns Senadores se pronunciam, vão à
tribuna, fazem um belo discurso a favor do social, e,
na hora de votar, aprovam o projeto. Lenin, Vladimir
Ilitch Ulianov, o revolucionário bolchevique, dizia o
seguinte que: ”de bem-intencionados o inferno está
cheio.“ É isto o que vejo aqui: pessoas
bem-intencionadas, e disso o inferno está cheio.
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Vejo neste plenário muita incoerência, porque,
apesar do discurso, na hora de votar, aprovam os
projetos do Governo, contra o povo, porque estão
comprometidos com o sistema.

Foi o que aconteceu por ocasião da votação do
salário mínimo e da reunião da CAE, ontem, quando
aprovaram a venda das ações da Petrobrás. Como é
que podemos afirmar que, com esse comportamento,
esta Casa é capaz de aprovar uma lei que venha a
erradicar a pobreza no Brasil?

Para mim, está fora de cogitação. E como não
quero votar em projeto de brincadeira ou
demagógico, eu me pronuncio contra, porque sou
contra brincadeira e demagogia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Com a palavra o Senador Antonio
Carlos Valadares, para discutir a votação.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há dúvida de
que o Brasil detém o título de campeão das
desigualdades sociais. É uma taça que muito
constrange todos nós. O empobrecimento do povo
está à vista de todos. Basta considerarmos os
problemas relacionados com a saúde da população
mais pobre para chegarmos à conclusão de que no
Brasil não existe prioridade social; existe, sim,
preocupação fundamental deste Governo em destinar
grandes parcelas de recursos, os quais poderiam ser
direcionadas para o setor social, única e
exclusivamente para o pagamento da dívida, cuja
maior parte foi contraída sem que o povo brasileiro
tomasse conhecimento dos contratos que redundaram
no montante tão exorbitante, que teve início em 1994,
no Governo de Fernando Henrique Cardoso, de R$60
bilhões e hoje está acima de R$500 bilhões, numa
prova evidente, Sr. Presidente, de que se nós
procurarmos as causas, os verdadeiros fundamentos
da pobreza que persiste em nosso País, veremos que
elas estão justamente na política implementada pelo
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Para não falarmos muito a respeito desse
assunto, basta que pontuemos o caso da saúde.
Comecemos por Aracaju, capital do Estado de
Sergipe. Lá existe um hospital que consideramos um
dos mais bem-aparelhado do Nordeste, o Hospital
João Alves, cujos corredores estão sempre
abarrotados de doentes em cima de macas, porque
o grande número de leitos que lá existem são
insuficientes para o atendimento à população. Há

pouco mais de trinta dias, nós sofremos a
humilhação e o constrangimento de saber que um
desses doentes colocados em macas nos
corredores do Hospital João Alves havia falecido
não em decorrência da doença que o levou para o
hospital, mas porque caiu da maca, quebrou o
pescoço e perdeu a vida. Trata-se de apenas um
caso ocorrido no Nordeste, entre centenas de outros
que podemos citar.

Falemos sobre o Rio de Janeiro, ex-Capital do
Brasil, uma das cidades mais desenvolvidas, a cidade
maravilhosa, que encanta nossos olhos belas
belezas naturais, pelo Cristo Redentor abençoando a
imensidão. Aqui está um trabalho realizado pela
revista Conjuntura Econômica, que analisa a
situação da saúde no Estado do Rio de Janeiro.

Como vai a saúde na área do Estado do Rio de
Janeiro? A julgar pelo obituário fluminense, as coisas
vão mal. A tuberculose, por exemplo, erradicada ao
longo dos anos 60 e dada como extinta no início dos
anos 70, retornou, como se diz, em glória e
majestade. Hospitais-sanatórios da cidade do Rio de
Janeiro, como o famoso Cardoso Fontes ou o Santa
Maria, entre outros, que acabaram sendo
transformados em hospitais gerais, agora voltam a
ser necessários. Também estão sendo colocados
novos leitos para combater a tuberculose.

Em 1996, chegamos a registrar 18,5 mil casos
da conhecida TP. No ano seguinte, esse número já
havia chegado a 20 mil. No Rio de Janeiro, a cada dia
morrem três pessoas vitimadas pela tuberculose.

A doença, no Rio de Janeiro, não é causada
pelo frio, pois lá o sol é escaldante, o calor é terrível; lá
morrem de tuberculose porque a fome também
recrudesceu. É a fome que está atacando todos os
rincões do Brasil, por isso esse dado alarmante de
que no Rio de Janeiro três pessoas morrem por dia,
atacadas de tuberculose.

Sr. Presidente, ainda nesse estudo sobre a
conjuntura econômica existem dados que foram
codificados pela Comissão da Pobreza. No Brasil, os
10% mais ricos da população concentram 51,5% de
todos os ganhos, ao passo que os 10% mais pobres
ficariam com uma fatia de apenas 0,7%.

Sr. Presidente, mostramos, num discurso feito
aqui, a desmoralização perpetrada contra o
Congresso Nacional. O Senador Jader Barbalho já
teve oportunidade de mostrar hoje o que fez o
Governo com relação ao orçamento do ano 2000 que
foi aprovado pelo Congresso Nacional. Falamos
sobre o exercício de 1999 e a sua execução

50 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO  2000



orçamentária e mostramos que matérias importantes
como saneamento básico, reforma agrária, saúde
pública, habitação, foram relegadas a um segundo
plano pelo Governo. E nada menos de 80% do que
era reservado para o pagamento da dívida foi
aplicado pelo Governo, de forma célere e absoluta,
enquanto apenas 6% do que era reservado para
habitação foi aplicado. Trago esses dados para que
V. Exas vejam a diferença entre as prioridades do
Governo em relação à área financeira e à área social.

Sr. Presidente, a pobreza está aumentando no
Brasil. Além de ser o ”lanterninha“ nos gastos
mundiais com saúde, perdendo para a Turquia, a
Grécia, o México e para dezenas de outros países,
inclusive da América do Sul, o Brasil, durante o Plano
Real, teve uma disparada nos preços, implicando, por
certo, o aumento da pobreza. Segundo o Jornal do
Commércio, de julho de 1994 a dezembro de 1999, o
aluguel subiu 390,64%; o telefone fixo, 291,9%; a
gasolina, 129,28%; a inflação, pelo IPCA, ficou em
85,3%.

Sr. Presidente, enquanto isso, o Governo, por
meio de medida provisória, anuncia um aumento para
os aposentados da ordem de 5%. O mesmo
aposentado que precisa de remédios para continuar
vivo – e ninguém precisa mais de remédios para
continuar vivo do que o aposentado, que deu seu
sangue, seu suor e seu trabalho pelo
desenvolvimento do nosso País.

Sr. Presidente, termino este discurso dizendo
que votarei, como fiz no primeiro turno,
favoravelmente a este projeto que cria o Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, que, para alguns
Senadores que aqui se pronunciaram, não passa de
um paliativo, mesmo acreditando serem
insignificantes esses R$4 bilhões e sabendo que o
Governo Federal fará de tudo para que a Câmara dos
Deputados engavete este projeto.

Tenho certeza de que esta proposta de emenda
constitucional, que até tramitou de forma célere aqui
no Senado, não tramitará com a mesma celeridade
na Câmara dos Deputados, e, quando for para a
execução, Sr. Presidente, tenho também a certeza de
que o Governo Federal fará com este fundo o mesmo
que está fazendo agora com o Orçamento da União,
no exercício de 1999, e o que está fazendo com o
Orçamento do ano 2000.

Sr. Presidente, meu voto é ”sim“ a este projeto,
desde já registrando, contudo, que o Governo fará de
tudo para colocá-lo na gaveta.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Solicito a
palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª deseja falar sobre a matéria?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Trata-se de
uma breve comunicação sobre a matéria, Sr.
Presidente, auspiciosa para o Senado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– V. Exª terá a palavra garantida após a votação.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) –
Perfeitamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Sebastião
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, quando esta
matéria foi votada no Senado, em primeiro turno,
proferi um pronunciamento da tribuna manifestando a
minha decisão de votar favoravelmente, ainda que
entendesse não se tratar da propalada solução
mágica para, de um momento para outro, transformar
a miséria que existe no Brasil em situação de
igualdade entre todos os que vivem em nosso País.

No decorrer do processo de discussão, quando
a Oposição apresentou os requerimentos de
destaque para votação em separado, o que se
passou foi que esses requerimentos sequer foram
aprovados para que se pudesse votar o assunto no
mérito. Em função disso, no momento de votar,
anunciei que o meu voto seria por abstenção.

Hoje volto a esta tribuna para manifestar, mais
uma vez, que desejo, ao final da discussão da
matéria, votar favoravelmente, pelos mesmos
argumentos de que me vali na outra oportunidade.

Não é de fato uma panacéia, não é aquilo que
todos esperávamos que pudesse ser; os recursos não
são suficientes para reverter a situação caótica de
miserabilidade de milhões de brasileiros; mas é o
primeiro passo – e um passo concreto nesse caminho.

Claro que temos, cada vez mais, de motivar o
Congresso Nacional, de motivar o Governo na busca
da implementação de mais recursos para este Fundo
de Combate à Pobreza. Desejamos que, cada vez
mais, por meio do Orçamento da União inclusive, nós,
Congressistas, e o Governo possamos nos
comprometer a ampliar os recursos de combate à
pobreza em nosso País.
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Entendo que alguns companheiros do Bloco de
Oposição, principalmente do Partido dos
Trabalhadores, tenham demonstrado a sua descrença
neste projeto, a sua decepção e a sua frustração com a
fórmula encontrada na elaboração final do parecer do
Senador Lúcio Alcântara, votado e aprovado nas
Comissões do Senado e que aqui chega hoje para ser
apreciado e votado em segundo turno. Não era, como
disse, essa a minha expectativa. Pensava eu que
pudéssemos votar hoje um fundo de pelo menos R$8
bilhões, de acordo com a previsão inicial, e que outras
fontes de recursos pudessem ter sido incluídas na
provisão deste Fundo; porém, infelizmente, isso não
aconteceu.

Contudo, hoje tenho uma motivação à parte
para votar a favor do Fundo, notadamente porque já
não se observa o mesmo radicalismo de parte da
base governista, que, inclusive, ajudou a Oposição a
aprovar um requerimento de destaque. Tanto é assim
que votaremos, em separado, um destaque de
autoria dos Senadores Eduardo Suplicy, Marina Silva
e Heloisa Helena, pelo qual se propõe seja retirado do
projeto aquele dispositivo que determina, conforme
parecer aprovado na Comissão, que os recursos do
Fundo de Combate à Pobreza, depois dos dez anos,
sejam destinados ao pagamento das dívidas do
Governo. Então, se houver consenso neste Plenário
em retirar esse dispositivo do parecer que estamos
votando hoje, certamente este projeto será ainda
melhor, mesmo que, quanto à sua eficácia, não
melhore, já que ele se esgota em dez anos.

E melhora ainda, Sr. Presidente, a qualidade
também do ponto de vista de que não estamos aqui
votando, de um lado, a favor do combate à pobreza e,
de outro, privilegiando os ricos depois de dez anos,
privilegiando aqueles que espoliam o Brasil cada vez
mais. Então, sob esse ângulo, o projeto melhora a sua
formatação, a sua concepção, razão por que me sinto
hoje muito mais à vontade para votar favoravelmente.

Venho, pois, a esta tribuna apenas anunciar isto,
haja vista que eu não gostaria de repetir números,
como vários Srs. Senadores já fizeram em seus
pronunciamentos, números esses que
escandalosamente evidenciam a pobreza, a miséria
no Brasil, a concentração de rendas, as
desigualdades sociais. Em lugar disso, entendo que é
preciso avançar nesta direção: combatendo a
pobreza, estamos ajudando a reverter parte das
desigualdades sociais; ajudando a combater a
pobreza, estamos ajudando a reverter parcialmente o
processo de concentração de renda.

Não acredito que este projeto venha a ser
totalmente implementado, como também não acredito
– e senti, de parte de vários Senadores, que há muitas
dúvidas quanto a isto – que vá ser uma motivação a
mais para a corrupção no nosso País, ou ainda que
esses recursos da emenda constitucional de fato irão
chegar ao seu destino ou que atenderão a essa
parcela crescente de 80 milhões de brasileiros que
estão abaixo da linha da pobreza e abaixo da linha de
miséria.

Com base nessa afirmativa, creio que não dá
para termos a convicção de que esse projeto é um
avanço. Se não é um avanço, também não é um
retrocesso, e, em não sendo um retrocesso, eu me
sinto à vontade para votar favoravelmente, porque não
vejo que prejuízo esta PEC possa trazer a qualquer
setor. Não traz prejuízo para a economia, para o
equilíbrio fiscal do País, para a área social, para os
milhões de brasileiros que estão totalmente à margem
de qualquer política pública que lhes dê amparo social.
Então, não sendo retrocesso, temos que votar
favoravelmente, pelo menos na esperança de que seja
um avanço.

Portanto, Sr. Presidente, o meu voto é favorável
à PEC.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Continua em discussão a Proposta de
Emenda à Constituição n.º 67, de 1999. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.

Em votação.
Concedo a palavra ao Senador Ademir

Andrade, para encaminhar a votação. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio,

para encaminhar a votação.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA. Para

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs.Senadores, vou ser breve, mas
considero importante, neste momento, deixar a minha
participação nesta sessão. Tudo precisa ter um
começo. Em tudo é preciso ter vontade,
determinação, garra para que algo aconteça e possa
mudar os rumos para melhor. Essa fórmula,
encontrada numa emenda constitucional proposta
pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente
desta Casa e do Congresso Nacional, impõe uma
determinação muito grande. Primeiro, a maioria das
pessoas, para acreditar, para ter fé, precisa realmente
ter um trabalho de base, uma formação religiosa e a
crença de que as coisas podem e devem mudar.
Segundo, com a criação do Fundo, qualquer cidadão,
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qualquer instituição, qualquer entidade, nacional ou
internacional, tem hoje a fórmula e os recursos
necessários para fazer com que se diminua a
diferença social e se melhore a condição de vida do
povo brasileiro.

Tudo isso está aqui nesta emenda
constitucional, que permitirá a qualquer cidadão
participar e ter, no seu dia-a-dia, quem sabe até no
próprio andamento desse projeto que ainda vai à
Câmara dos Deputados, a oportunidade de discutir.
Essa iniciativa poderá ser levada por outros que
tenham também a mesma coragem, a mesma
determinação que o Senador Antonio Carlos
Magalhães teve quando, na condução desse
processo, conseguiu a participação de eminentes
personalidades do Congresso Nacional, em especial
aqui, no Senado, como a Senadora Marina Silva, que
também se desdobrou, somando-se a essa corrente,
a essa cruzada para a melhoria da condição de vida
do povo brasileiro.

Sabemos que existem várias fórmulas de
levantar recursos, determinar-se a construção de
obras e serviços para toda a comunidade brasileira.
Hoje mesmo tivemos aqui uma demonstração da
Liderança do PMDB no que se refere ao Orçamento da
União. Creio ser importante, neste momento, a
discussão do corte dos recursos com o Ministro do
Orçamento e Gestão, Martus Tavares. Também existe,
nesta portaria levantada hoje, uma determinação do
Ministro de que o corte não será linear, mas global, e o
Ministro é que vai determinar onde serão alocados
esses recursos. Então, vai valer a pressão, o
convencimento, a determinação dos Ministros de cada
Partido todos, na verdade, Ministros do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, independentemente de
Partido.

Hoje, os recursos são cortados sem uma
explicação, sem uma forma de identificar por que um
Estado como o meu, o Pará, no ano que passou
recebeu apenas cerca de R$6 milhões para aplicação
em suas estradas. Ou seja, de R$80 milhões de
recursos alocados no Orçamento, apenas aquela
quantia foi repassada, e este ano, até agora, nada.

É preciso ter vontade, forma, determinação. No
que se refere ao Fundo da Pobreza, sou de acordo e
me somo ao Senador Antonio Carlos Magalhães – e
tenho certeza que a maioria nesta Casa – para
aprovar este projeto. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, gostaria apenas de salientar que, apesar
de todo o pronunciamento que fiz, votarei
favoravelmente ao projeto. Afinal de contas, não
quero passar a imagem de que poderia fazer alguma
coisa e não fiz.

É muito pouco o que estamos fazendo e
lamento que não possamos fazer o que poderíamos.
Mesmo assim, o meu voto é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra a Senadora Heloisa
Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AC.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria
de lembrar uma frase que, certa vez, foi dita em uma
dessas sessões acabrunhadas em que ficam alguns
poucos nesta Casa, às segundas e sextas-feiras.
Estávamos discutindo as políticas sociais, a situação
de empobrecimento, de miserabilidade crescente, do
desemprego, quando o Senador Pedro Simon disse
que, se soubesse que estava em casa o seu filho
pequeno chorando de fome, seria capaz de ir a uma
padaria, quebrar o vidro e levar o pão para alimentar o
seu filho. Quem disse isso não foi um militante do
Movimento dos Sem-Terra, ou um estudante revoltado;
quem disse isso foi um homem maduro, experiente,
um Senador da República, que aqui abriu seu
coração e declarou o que, efetivamente, é feito por um
pai, por uma mãe, ao ver seu filho morrendo de fome.

Sei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
todos nós aqui temos todas as razões para reagir com
serenidade, com frieza. Não sei nem por que sou tão
intolerante. Talvez, por falar com o fígado, e segundo
a Medicina oriental, é no fígado que deixamos nossas
lembranças dolorosas, guardamos nossas dores,
nossos sofrimentos. Talvez eu não guarde só as
minhas; talvez eu guarde também a dos filhos da
humanidade, que trato como se filhos meus fossem.

Não temos tantos motivos para ficarmos
contrariados, Srs. Senadores. É verdade! Nossos
filhos escolhem o que comer, os netos de alguns
dormem felizes, agasalhados. Se o filho de algum de
nós adoecer, prontamente temos acesso ao melhor
serviço de saúde. Não passamos pelos
constrangimentos, pela humilhação de buscar os
serviços públicos. Temos toda a motivação necessária
para reagirmos com serenidade diante da atual
conjuntura do País. E aí, às vezes, alguns dizem que
esse é o discurso do possível.
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Em primeiro lugar, não estou sonhando
absolutamente com nada. Aliás, estamos exigindo o
possível: o cumprimento da Constituição, o
cumprimento da ordem jurídica vigente, o cumprimento
do que está na Lei que foi aprovada por muitos
Parlamentares aqui presentes. Pelo menos isso. Não
estou fazendo qualquer reivindicação ideológica, não
estou reivindicando o socialismo. Estou reivindicando a
mediocridade do possível, ou seja, que a lei seja
cumprida para a saúde, para a educação, para a
assistência social. Por isso, não tenho qualquer crise
de decepção, até porque seria demais exigir da elite
política e econômica decadente, incompetente,
irresponsável e insensível.

Agora, Senador Luiz Otávio, tenho muita fé. Ah,
como sou uma mulher de fé! Mais cedo ou mais tarde
as coisas mudarão. Mais cedo ou mais tarde o
barulho das ruas fará tremer a serenidade dos
tapetes e dos corredores azuis. Mais cedo ou mais
tarde, vai acontecer. Porque não é possível que o
povo brasileiro sofra de uma síndrome de
masoquismo para agüentar tanto. Aliás, sendo
sertaneja e tendo aprendido a dizer não, graças a
Deus, nordestina, tenho todos os motivos para ser
uma pessoa cheia de fé e esperança. Imaginem uma
mulher do povo, oriunda de uma dessas famílias
sobreviventes do Nordeste, ter chegado ao Senado
da República. Por isso sou uma mulher de fé. Foi
justamente lá, em minha pequenina Alagoas,
dominada pelo crime organizado, por uma elite
medíocre e decadente, que representa muito bem a
mesma elite e o comando político nacional, que tudo
aprendi; foi lá, na minúscula Alagoas, que aprendi a
ser bem pequena, Senador Jefferson Péres, e
aprendi a vencer meus medos também.

Quando éramos pivetes no sertão, ficávamos no
que chamam terreiro da casa, que é a frente da casa.
Não havia como se divertir. Deitávamos e ficávamos
olhando o céu, escandalosamente belo, pois não
havia luz, e víamos tantas estrelas! E aprendemos o
quanto éramos pequeninos. Outras vezes, quando
era noite de lua cheia, e não havia com que brincar,
desafiávamos uns aos outros para ver quem
conseguia circular o cemitério. E eu conseguia. Vinha
com o coração na mão, mas conseguia. Aprendi, lá, a
ser pequenina, minúscula partícula na dimensão do
universo, mas aprendi também a vencer meus medos.
E espero que um dia o povo brasileiro faça isso
também; que o povo brasileiro faça tremer a belíssima
arquitetura do Congresso Nacional para ver se, pelo
menos, escutamos um pouco o grito das ruas, para

ver se escutamos um pouco da dor e da humilhação
de quem está lá fora, para ver se nos sensibilizamos e
fazemos mudar a realidade do País. Pois não é
possível que a cantilena enganosa do Governo
Federal manipule tanto o Congresso Nacional. Não
sei onde existem tantos cargos no Governo para
silenciar tantas pessoas aqui. Como agüentamos a
decisão da Comissão de Assuntos Econômicos de
vender a Petrobras, de iniciar um processo
vergonhoso de privatização, dizendo que com isso
viriam R$8 bilhões, Senador Lauro Campos? Oito
bilhões não pagam nem um mês dos juros e serviços
da dívida, e nós estamos abrindo mão do patrimônio
nacional.

Agora, concluindo, Sr. Presidente, eu ficaria
serena, de coração manso, bem boazinha, se pelo
menos o argumento fosse interessante. Mas não, é o
mesmo argumento, é a mesma cantilena. Se ao
menos se esforçassem para fazer um argumento
técnico, consistente, mas nem isso é feito.

Então, Sr. Presidente, com muita clareza, nós
votamos contra.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem. Como fui citado, peço a
palavra, de acordo com o art. 14, apenas para ter o
direito, não de criar nenhuma polêmica ou discussão,
e a oportunidade também de falar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª já encaminhou a votação.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA) – Mas
eu estou usando o meu direito, porque fui citado pela
ilustre Senadora Heloisa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Mas foi bem citado ou mal citado?

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA) – Eu fui
bem citado. Apenas eu queria dizer que a Senadora
Heloisa Helena tem uma origem humilde, da qual se
orgulha muito, da mesma forma que eu. Eu vim,
também, de uma família humilde e continuo a viver da
mesma forma que iniciei a minha vida. O mesmo
respaldo que S. Exª tem do povo de Alagoas eu tenho
no Estado do Pará. Com relação...

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Agradeço a V. Exª. Se todos forem falar
sobre as suas origens agora, nós não vamos votar...

O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA) – Não,
Sr. Presidente, eu estou apenas tendo a oportunidade
de usar da palavra.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Se
todos forem falar, Sr. Presidente, o povo vai ver que
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não vai sobrar dinheiro para os pobres de fome,
porque aqui só tem pobre. (Tumulto no plenário)

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Eu vou pedir isonomia e uns empréstimos também.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Com a palavra o Senador José Eduardo Dutra.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, eu também me inscrevo para
encaminhar a votação.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quando da discussão dessa matéria, em primeiro
turno, tive a oportunidade de externar uma análise
mais cuidadosa sobre o que estávamos votando e dar
minha opinião.

Reafirmo que este projeto trouxe para o âmbito
do Congresso Nacional a discussão da necessidade
de encontrar alternativas para começar a diminuir a
miséria e a pobreza no Brasil. Registrei também, no
primeiro turno, que a importância residia no fato de
que, pela primeira vez, o Congresso Nacional estava
disposto a discutir uma pauta que não era oriunda do
Palácio do Planalto. Infelizmente, o resultado ficou
apenas na intenção. Muito embora o Palácio do
Planalto não tenha originado a pauta, acabou
estabelecendo a definição do projeto que estamos
votando.

Vou repetir o voto que dei no primeiro turno. E
neste, de forma inédita nesta Casa, as maiorias não
permitiram nem mesmo que pudéssemos discutir e
votar nossas emendas. Foram rejeitados todos os
requerimentos de destaque, tanto para partes do
texto quanto para as emendas apresentadas. Votei
contra o projeto. No entanto, se, por exemplo, tivesse
sido aprovada a emenda do Senador Pedro Simon,
que ao menos mudava o destino da desvinculação
que estabeleceu um percentual da DRU,
Desvinculação de Receitas da União, para esse
fundo, sem dúvida nenhuma, aumentaria um pouco
os R$4 bilhões que estão sendo colocados. Se
tivesse sido aprovada a emenda do Senador Suplicy,
que restabelecia o caráter do conselho que foi
aprovado na comissão especial, não apenas para
servir como um mero conselho consultivo, com
membros indicados pelo Presidente da República
que, de acordo com sua mente iluminada, escolhe as
pessoas que ele entende como mais gabaritadas
para compor um conselho que, eu diria, é apenas
para dizer amém ou apenas para ser consultado, mas
sim um conselho que funcionasse como gestor

desses recursos, que era o que estava estabelecido no
projeto original. Talvez se essa emenda tivesse sido
aprovada, nós nos sensibilizaríamos em votar a favor
no segundo turno. Infelizmente não tivemos nem a
oportunidade de discutir as emendas. Mas como
nesse segundo turno foi aprovado um requerimento de
destaque das Senadoras Marina Silva e Heloisa
Helena e do Senador Eduardo Suplicy, visando a
retirar do texto a chamada Emenda Malan, pelo menos
nisso o Plenário do Senado tem a oportunidade de
retirar esse § 1º do art. 79, porque, como já dissemos
no primeiro turno, essa é uma questão que não tem o
consenso nem no próprio Governo; nem naqueles que
formam a base do Governo há consenso sobre se os
destinos da privatização têm que ser usados
exclusivamente para pagar juros, para abater a dívida
ou se podem ser utilizados para outras finalidades.

Essa é uma questão que não pode, de forma
nenhuma, ser inserida na Constituição, ser alçada à
condição de norma constitucional, porque vai
engessar não só este como os futuros governos, que
poderão, a depender das condições econômicas que
sejam colocadas em dada conjuntura, entender que
esses recursos possam vir a ser utilizados, por
exemplo, em infra-estrutura ou em outras áreas que
não aquelas de pagamento de dívida.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
mantenho o voto ”não“ ao projeto, mas apelo para que
os membros da maioria, pelo menos, retirem o §1º do
art. 179 – um verdadeiro absurdo que tenta
constitucionalizar uma visão que pertence ao Ministro
Pedro Malan e a alguns assessores mais próximos.
Não é nem mesmo a visão econômica da base
governista e da equipe econômica do Governo.
Portanto, voto ”não“ ao projeto e votarei ”não“ ao §1º
do art. 79, quando for colocado em votação
separadamente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Com a palavra o Senador Antonio
Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a
proposição de iniciativa do Senador Antonio Carlos
Magalhães, se bem que não satisfaça todas as
opiniões desta Casa, teve o grande mérito de trazer à
baila, à discussão, o assunto da pobreza.

Considerando que o Brasil é o campeão das
desigualdades, esse assunto não poderia ficar fora da
pauta das discussões do Senado Federal. Por isso,
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felicito mais uma vez a coragem e o destemor do
Presidente do Senado Federal, Senador Antonio
Carlos Magalhães, que trouxe, em boa hora, à
discussão o tema da pobreza, que vem
recrudescendo em nosso País, principalmente por
causa da política econômica injusta, desumana e
cruel implementada pelo Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, não sou economista. Por isso,
gosto de citar os economistas; por isso, gosto de citar
fontes especializadas na área da economia e. uma
das fontes mais respeitadas deste País é o Inesc –
Instituto de Estudos Sócio-Econômicos.
Recentemente, fazendo uma análise da execução do
Orçamento da União, este instituto declarou,
referindo-se ao acordo com o FMI, que ”o ajuste está
sendo realizado às custas da capacidade
governamental de realizar investimentos e, assim, de
gerar empregos e desenvolvimento e de executar
medidas compensatórias. O sucesso do Governo na
geração do superávit primário é, na realidade, a
derrota das políticas públicas de combate à pobreza“.

Sr. Presidente, o Governo deu ao FMI além
daquilo que prometeu. Prometeu um superávit
primário equivalente a 2,6% do PIB e deu de presente
ao FMI 3,13% do PIB em relação ao superávit
primário, ou seja, R$913 milhões acima do que havia
combinado com o FMI.

Por esse motivo, vários investimentos da área
pública foram prejudicados. Dados do Inesc
demonstram insofismavelmente a falta de prioridade
do Governo para com a área social.

Aqui temos, Sr. Presidente, que, do total previsto
no Orçamento de 1999 de 9 bilhões para investimentos
públicos, foram gastos apenas 3,6 bilhões, ou seja,
apenas 40%. Enquanto, Sr. Presidente, do total previsto
para o pagamento da dívida, o Governo gastou 80%.
Enquanto era obrigado pelo Orçamento a aplicar pelo
menos 94% em habitação, aplicou apenas 6%.

Enquanto isso, o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso recentemente tomou a
decisão de contingenciar o Orçamento já aprovado
pelo Senado. Prevemos, portanto, que essa proposta,
apesar das boas intenções demonstradas quando foi
lançada, não vai alcançar os objetivos propostos.

Não vai alcançá-los, primeiro, na Câmara dos
Deputados. Todos os projetos que saem daqui para
aquela Casa dormitam nas gavetas,
lamentavelmente. Quando chegar a hora do Governo
Federal falar a verdade, tenho certeza absoluta de

que a área econômica vai dizer que é impossível
colocar à disposição da pobreza 4 bilhões de reais.

Por isso, concluo o meu pronunciamento, Sr.
Presidente, com palavras que já disse nesta Casa com
relação ao ”evangelho do livre mercado“, que está
dominando este País e os países subdesenvolvidos.

Palavras de Antonio Carlos Valadares:

Devemos entender que o evangelho
do livre mercado, onde não há fronteiras
para a pobreza nem limites para barreiras e
lucros dos mais ricos, um dia soará bem
velho. E, quando for tarde para o
arrependimento, muitas vidas já terão sido
ceifadas ou não terão sequer vindo ao
mundo, porque lhes foi barrado o caminho.

Entretanto, haverá um dia em que tudo isso será
uma miragem do passado. Porém, ela será
relembrada enquanto durou, como mais uma mancha
que escureceu a humanidade e apequenou, mais
uma vez, a passagem do homem pela terra.

Sr. Presidente, voto favoravelmente ao projeto
de iniciativa de V. Ex.ª, porque ele se reveste do
mérito de trazer à discussão o tema da pobreza.
Envergonha a todos nós a falta de prioridade para
atacar esse problema tão grave com que se debate o
nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao eminente
Senador Ademir Andrade, para encaminhar a
votação.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos nós
devemos ter muita atenção para com o que está
ocorrendo no nosso País.

Dentre todos os discursos que ouvi hoje aqui,
sensibilizou-me particularmente o encaminhamento da
Senadora Heloisa Helena. Estamos assistindo nas ruas
deste País à violência se implantando. Cogita-se até
usar as Forças Armadas no combate à violência. Toda
essa inquietação é conseqüência, Senadora Heloisa
Helena, de uma única coisa: da impaciência do povo.

E o Congresso Nacional não está sendo atento
à instabilidade e ao inconformismo da população
brasileira. O Congresso Nacional teve uma
oportunidade. E tem, a qualquer momento que o
desejar, a possibilidade de realmente produzir
transformações capazes de melhorar a vida do povo
brasileiro. O Congresso Nacional foge dessa
discussão.
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Isso não é lealdade ao Presidente da República;
isso é obediência cega ao Presidente da República.
Não sei realmente quantos cargos existem para que
os congressistas se mantenham na posição de fugir
de sua responsabilidade perante a sociedade.

Em matéria tão importante, o plenário está
esvaziado e há muito pouca atenção, como disse o
Senador Roberto Saturnino.

Não posso deixar de enaltecer a vontade
política do Senador Antonio Carlos Magalhães, que
tentou criar um Fundo de Erradicação e Combate à
Pobreza e até lutou por um salário mínimo de
R$177,00. Entretanto, nem sua força nem sua
expressão política conseguiu vencer o radicalismo
neoliberal do seu próprio Partido, o PFL. S. Exª foi
vencido pelo PFL, pelo Presidente da República; foi
derrotado no salário mínimo e foi derrotado nessa
emenda.

Essa emenda, Senador Lúcio Alcântara, que faz
sempre o que o Governo diz que é possível ser feito,
com todo o respeito ao Senador Antonio Carlos
Magalhães e aos Srs. Senadores, é absolutamente
inócua, não tem nenhuma função, não vai mudar em
absolutamente nada a vida do povo brasileiro. E não é
porque considero pouco R$4 bilhões; é pouco, é
insignificante, mas não é por isso, não. Ela é inócua
porque o seu conteúdo é como se não existisse, e é
muito fácil explicar isso. O seu conteúdo diz o
seguinte: haverá R$4 bilhões, no mínimo, para o
fundo da pobreza, mas o seu conteúdo diz
claramente que esse dinheiro é para que todos os
brasileiros tenham acesso aos níveis dignos de
subsistência, cujos recursos sejam aplicados em
ações suplementares de nutrição, habitação,
educação, saúde, reforço, renda familiar e outros
programas.

Ora, o Orçamento da União já tem recursos
destinados a essas áreas. O Governo Fernando
Henrique Cardoso pode fazer exatamente o que fez
com a CPMF quando foi criado para a saúde: pegou o
dinheiro que entrou da CPMF para a saúde, naquela
época R$8 bilhões, jogou no orçamento do Ministério
da Saúde e tirou o recurso normal do Ministério da
Saúde. Dessa forma, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso poderá pegar esses R$4 bilhões e
dizer que a merenda escolar vai ser paga com o fundo
da pobreza, o dinheiro da dengue será com o fundo
da pobreza, o dinheiro do saneamento vai ser retirado
do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e
acabou. Quer dizer, não há nenhuma aplicação
prática. Está nas mãos do Poder Executivo a decisão

quanto ao uso desse dinheiro. Vai haver uma lei
complementar, e só Deus sabe quando será votada.
A participação da sociedade civil sobre a aplicação, a
gestão da emenda, que o processo é original, foi
mudada para a criação de um conselho consultivo,
mas há mais: na própria dotação, consta ”dotações
orçamentárias“. Isso quer dizer que os recursos
podem vir do Orçamento. Mas o Governo tira dinheiro
da merenda escolar, tira dinheiro da cesta básica, tira
dinheiro de não sei onde. Em vez de tirar do
Orçamento, vai tirar do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, e ainda estabelece essa
quantia de R$4 bilhões.

Ora, o Congresso Nacional realmente está
fugindo às suas responsabilidades, essa é que é a
verdade. Esse assunto da Petrobras levantado ontem
aqui, a justificativa do Senador José Roberto Arruda e a
mudança de voto de alguns Senadores são de
estarrecer.

O Governo, Presidente Antonio Carlos
Magalhães, pegou o País com uma dívida interna de
R$60 bilhões e levantou essa dívida para R$500
bilhões, já vendeu 80% do patrimônio público
brasileiro.

O Senador José Eduardo Dutra está
preocupado com essa questão do Ministro Pedro
Malan. Se o povo deste País não se levantar, até o
final do Governo Fernando Henrique Cardoso, não
haverá mais nada para vender. E esses R$8 bilhões
que se ganham com a venda das ações da Petrobras,
meu Deus do céu! Quero saber que contabilidade do
Governo é essa, o que é que ele fez com tudo o que já
vendeu até hoje. Há uma inflação reivindicada pelos
funcionários públicos federais de 64.8% de aumento,
que é a inflação corrigida em todo o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Ora, a dívida aumentou de 60 para 500 bilhões
em quase mil por cento. Como é que se justifica
vender um patrimônio de R$8 bilhões para pagar uma
dívida que nunca se pagou, que não se consegue
diminuir por um Governo incompetente, que coloca
juros de até 49%?

Tenho de encerrar porque o tempo é curto, mas
a situação é lamentável. Apesar de considerar esta
emenda absolutamente inócua, como os Senadores
do meu Partido e o nosso Líder estão votando a favor,
faço o mesmo, uma vez que o excesso não prejudica.

Deixo registrado, todavia, que, da forma como
está sendo votada e há vinculações de recurso ,
espero que o Senado Federal também vote a emenda
que propõe uma vinculação futura de recursos na
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saúde, o que também não é o que o Conselho
Nacional de Saúde ou a sociedade brasileira pediam
e, sim, um arranjo aceito pelo Executivo, que passou
pela Câmara e está no Senado.

Espero que essa emenda que propõe uma
pseudovinculação também possa ser aprovada pelo
Senado Federal. Por essa razão, voto a favor, deixando
claro que estamos votando algo absolutamente inócuo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra a Senadora Marina
Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT AC. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, eu, juntamente com o Senador Eduardo
Suplicy, o Senador Maguito Vilela, o Senador Pedro
Simon e V. Exª, durante todo o processo de
tramitação das iniciativas que passaram pela
Comissão de Combate à Pobreza, discutimos,
tentamos chegar e construir alguns consensos. Devo
registrar que, em muitas oportunidades, V. Exª fez
essa mediação, tanto é que, na Comissão de
Combate à Pobreza, conseguimos aprovar um
relatório com a participação de todos os Srs.
Senadores e Deputados, sem que tivéssemos
apresentado nosso voto em separado, o que,
inicialmente, era a nossa intenção, porque nenhuma
de nossas emendas havia sido acolhida.

Agora, no processo de uma das propostas, o
Fundo de Combate à Pobreza, também fizemos o
mesmo esforço. Lamentavelmente, Sr. Presidente, e é
isso que quero pontuar, algumas das propostas que
eram fundamentais a nós também não foram
consideradas, embora eu até as considere singelas,
como é a questão do Conselho Gestor. Esse Conselho,
quando saiu da Comissão de Combate à Pobreza, era
paritário, não era meramente consultivo, e seis
membros eram indicados pela sociedade, e outros seis,
pelo Governo.

Na proposta atual, o Presidente da República tem
a prerrogativa de indicar todos os membros e o
conselho ainda é meramente consultivo. De sorte que
toda aquela química mobilizadora da sociedade
brasileira não foi contemplada. Outro aspecto que
estamos debatendo é que o Congresso Nacional, de
bandeja, oferece para o Governo Federal que estiver no
plantão daqui a dez anos a prerrogativa de dizer que
esse dinheiro vai ser utilizado para o pagamento de
juros de dívida.

Estamos aprovando um fundo com fins
específicos, com o sentido nobre de combater a
pobreza. Agora, o governante que, daqui a dez anos,

estiver de plantão sequer vai passar pelo
constrangimento de mandar uma mensagem para o
Congresso Nacional, dizendo que ele quer tirar o
dinheiro dos pobres para pagar dívida, ou outra coisa
que o valha, a menos que acreditemos que, com
esses quatro bilhões, daqui a dez anos, não haverá
mais pobres.

Quero ponderar a esta Casa que a Oposição
tudo fez e buscou o entendimento, mas, ao fim e ao
cabo, sente-se no dever de manter a sua posição
vigilante de alertar para os erros que aqui estão
sendo cometidos.

Fazemos um apelo, pois esse dispositivo que
diz que, daqui a dez anos, o dinheiro será utilizado
para o pagamento de juro de dívida, que foi, digamos
assim, uma cavilação do Ministro Pedro Malan,
juntamente com o Ministro Pedro Parente, não
passou, em momento algum, pela discussão de
combate na Comissão de Combate à Pobreza. Essa
idéia sequer foi aventada, sequer foi considerada, e,
aqui, ela aparece inicialmente com uma força muito
grande.

De sorte que apelo não apenas aos membros
da base de sustentação do Governo, mas, inclusive,
ao nobre Relator, meu querido amigo, Senador Lúcio
Alcântara, que, com todo o respeito pela sua postura
como uma pessoa da base de sustentação do
Governo, mas que está sempre aberta ao diálogo,
pois, nesta votação, não tivemos essas
oportunidades.

Assim sendo, a Oposição vota contra, mas me
sinto como aquela que lutou até a última hora, para
dar o melhor que podia em todas as propostas.
Inclusive nesta, que foi iniciativa de V. Exª, que
começou com R$8 bilhões e termina com R$4
bilhões, sendo que esses R$4 bilhões estarão
disponíveis apenas no ano 2002, pois parte deles virá
na forma de títulos públicos!

Assim, Sr. Presidente, gostaria de fazer este
apelo a fim de que a emenda que entrou de última
hora não venha a ser aprovada, já que temos a
oportunidade do destaque apresentado por mim, pelo
Senador Eduardo Suplicy e pela Senadora Heloísa
Helena.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Amir Lando, para encaminhar a votação.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todas as palavras
já foram ditas. Todos puderam expor seus
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pensamentos e idéias a respeito do Programa de
Combate e Erradicação da Pobreza mais combate do
que erradicação. No entanto, não podemos deixar de
saudar a iniciativa insuficiente, é verdade. A matéria
passou a ser a ordem do dia, e a imprensa deu
destaque para um assunto já recolhido no campo do
esquecimento. A pobreza era o capítulo vergonhoso
que todos procuravam esquecer, passar distante
dele, para não sentir o odor malcheiroso que a todos
nós humilhava. Por outro lado, nossas consciências
não podem sair daqui tranqüilas porque legislamos
sobre o tema, mas não há dúvidas de que a grande
marcha começou com o primeiro passo. E o primeiro
passo foi dado, porque o legislador nacional
preocupou-se com o tema e tentou transformar em
normas disposições importantes para mitigar a
miséria, a fome e a penúria de grande parte do povo
brasileiro.

A iniciativa mereceu o aplauso de todos, mas
tenho a certeza de que todos nós não estamos aqui
satisfeitos. Vamos votar favoravelmente ao projeto,
sim, porque é preciso fazer alguma coisa, embora
seja muito pouco. Mas dois pontos eu não poderia
deixar aqui de acentuar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores: em primeiro lugar, é a gestão desse
Fundo. Era necessário que essa gestão fosse
autônoma, sobretudo com a participação da
comunidade nacional, do Congresso e das entidades
que realmente poderiam exercer essa função com
autonomia e independência, porque nós sabemos
que a clientela é o povo necessitado, excluído, que
requer que se faça alguma coisa. Contudo, se no bojo
das políticas sociais do Governo essas ações forem
sempre reduzidas, sempre insuficientes, sempre as
primeiras a ser objeto do corte constante e
permanente no Orçamento, os necessitados é que
realmente pagam a conta, são eles que renunciam
aos seus direitos, por força da vontade imperial do
Executivo! E o povo, cada vez mais, sempre isolado,
sempre sofrido. E agora, quando se verifica o corte
brutal no Orçamento, a área social perdeu mais de
R$2 bilhões.

Ora, Sr. Presidente, o que nós entendemos é
que era necessário que essa gestão fosse operada
não por um conselho que teve sua função definida de
maneira pífia, como conselho consultivo, quando na
verdade era preciso um conselho executivo, com a

participação da sociedade, que não fizesse mero
acompanhamento.

No entanto, o que não poderíamos deixar de
registrar mais uma vez é que, em meio a uma
iniciativa de ordem social, que tenta operacionalizar a
justiça com idéias distributivas, o que se percebe é
que os credores, por meio da longa manus que não
constava do projeto original, embutiram uma
disposição estranha aos interesses nacionais. O
Congresso deveria levantar-se em nome da
dignidade, da soberania do País e dizer ”não“ à essa
disposição, que visa exatamente a proteger o capital
externo. O § 1º do art. 79 é um acinte à
independência, à soberania e, sobretudo, à
autonomia do País! Não podemos admitir que
vontades estranhas aos interesses nacionais façam
parte da Constituição e gravem, com ferro e fogo,
disposições dessa natureza. Não é a Nação que fala,
nem o Senado, mas interesses alienígenas,
estranhos ao País, que temos de suportar, porque
queremos socorrer os pobres com os R$4 bilhões.

Ora, não se pode trocar a pobreza do povo pela
garantia de pagamento, em primeiro lugar, dos juros
da dívida ou da própria dívida. Não, Sr. Presidente! Na
Constituição não há lugar para negociação nem para
embutir nela disposições estranhas ao interesse
nacional! É por isso que me indigno, ao mesmo tempo
em que aplaudo essa iniciativa do nobre Presidente
da Casa. Não podemos consentir que a nossa
Constituição seja conspurcada por uma disposição
que vem de fora e que devemos engolir goela abaixo,
porque queremos tratar com um pouco de
humanidade os pobres do Brasil. Chegou a hora de
dizer ”não“ à vontade que vem de fora e ”sim“ à
vontade dos miseráveis, que clamam por mitigar sua
condição de vida, tão desgraçada.

Sr. Presidente, concluo dizendo que voto ”sim“
ao destaque, mas votarei contra essa disposição,
porque quero preservar a dignidade, a soberania, a
independência do País para que se encontre consigo
mesmo, porque não há vitória maior de um país do
que a vitória por si mesmo. Caso contrário, será a
vitória alienígena sobre os interesses do povo e do
Brasil!

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Encerrado o encaminhamento da
votação.
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Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador
Lúcio Alcântara.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
cogitava de não mais usar da palavra, por avaliar que
tenho sido exaustivo na minha argumentação.

A Senadora Heloísa Helena falava há pouco,
não sem alguma razão, que não há mobilidade de
voto nesta Casa, ou seja, que os discursos não
mudam os votos. Talvez até mudem opiniões, talvez
até mudem convicções, mas não mudam votos.

Parte disso é verdade. Já assistimos aqui a
alguns pronunciamentos de ilustres Senadores que
conseguiram mudar votos neste plenário. E ai de nós
se isso não acontecesse. A essência do Parlamento é
o debate, é o diálogo, a discussão, é ouvir o Senador
Amir Lando com esse entusiasmo, defendendo sua
opinião, sua convicção, fazendo restrições a um dos
dispositivos desse projeto.

O mais cômodo para mim teria sido renunciar a
essa incumbência que recebi do Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Senador José Agripino, ou deixar que o projeto se
arrastasse na tramitação rotineira do Senado da
República. Por quê? As posições em relação a essa
matéria são muito arraigadas. Há companheiros,
Colegas do Senado, que têm opiniões cristalizadas
em relação a essa matéria.

Até agora, não ouvi o Senador Antonio Carlos
Magalhães, em nenhum momento, lamentar que o
Relator não tivesse acolhido na íntegra sua proposta.
Se fôssemos acolher na íntegra a proposta que S. Exª
apresentou, seriam, talvez, R$10 bilhões por ano.

A Comissão Mista que estudou o combate à
pobreza no Brasil, presidida pelo Senador Maguito
Vilela, tendo a Senadora Marina Silva como
Vice-Presidente e o Deputado Roberto Brant como
Relator, fez um excelente trabalho e apresentou uma
proposta. Trabalhei com as duas propostas e procurei
viabilizar esta que hoje se encontra para votação no
plenário do Senado. Fiz o que pude. Os Senadores
Antonio Carlos Magalhães, Marina Silva, Maguito
Vilela, Eduardo Suplicy e o Deputado Brant sabem
que tivemos de trabalhar exaustivamente para
chegarmos a esta proposta que – admito – não é a
ideal. Em nenhum instante eu disse que este projeto,
se aprovado, acabaria com a pobreza no Brasil. Seria
má-fé ou ingenuidade. Não sou ingênuo e não uso de

má-fé, mas reconheço que se trata de um instrumento
importante para entrarmos nessa luta de maneira
decidida, determinada.

O meu querido colega desde a época da
Câmara dos Deputados Senador Ademir Andrade, há
pouco, disse na tribuna que sou conhecido por tentar
conseguir do Governo somente o possível. Às vezes,
isso é verdade; às vezes, não.

Fui Relator de uma proposta de emenda à
Constituição, encabeçada pelo Senador Ademir
Andrade – que está, aliás, na Ordem do Dia –, que
visa a oferecer a metade das vagas do Supremo
Tribunal Federal às mulheres, e ofereci parecer
favorável com a maior tranqüilidade. Não sei sequer o
que o Governo pensa sobre ela – talvez seja até
contrário à emenda. Assim o fiz porque entendi que
na proposta do Senador Ademir Andrade havia um
componente de justiça e de abertura à participação
das mulheres na Suprema Corte do País.

Às vezes, agradamos; às vezes, não. O
importante é ficarmos com as nossas convicções e
com a tentativa de construir caminhos viáveis para o
engrandecimento e o progresso do Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, apelo a todos, com as
restrições aqui colocadas, para votarmos a favor da
proposta, aprovando-a com o maior número possível
de votos, porque ela representa uma resposta que o
Senado e que o Congresso oferecerá ao País na
busca de uma solução para o problema da pobreza.

Se o projeto for aprovado tal como está –
inclusive com o dispositivo que se deseja retirar
mediante destaque –, teremos uma moratória em
que esses recursos da privatização deixarão de ir,
como estão indo hoje, para o pagamento dos
serviços da dívida e constituirão um capital, cuja
aplicação renderá os recursos para financiar esse
fundo.

Encaminho o voto favorável à aprovação do
projeto, na íntegra; portanto, contra o destaque
apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em votação a Proposta de Emenda à
Constituição nº 67, de 1999, em segundo turno,
ressalvado o destaque.

As Sras. e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Encerrada a votação.

Votaram SIM 61 Srs. Senadores; e NÃO 09.
Não houve abstenção.
Total: 70 votos.
Aprovada a proposta.
Passa-se à apreciação da parte destacada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Preparado o painel para a votação da
parte destacada.

Em votação o § 1º do art. 79 da Constituição,
constante do art. 1º da Proposta de Emenda à
Constituição.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Só existe um encaminhamento, que é o
de V. Exª, como autor do destaque.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, no diálogo havido no plenário nesta tarde,
notamos que diversos Senadores – entre os quais o
Senador Ramez Tebet, da base governamental, que
apoiou o Fundo de Combate à Pobreza – consideraram
que seria mais adequada a supressão do § 1º, que diz:

§1º Após a extinção do Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, os
recursos do Fundo a que se refere este artigo
serão integralmente utilizados no abatimento da
dívida da União, sendo vedada, a qualquer
tempo, a utilização desses recursos para outra
finalidade.

Ora, Sr. Presidente, precisamos ter uma
perspectiva a longo prazo. O próprio Senador Lúcio
Alcântara há pouco mencionou que será muito difícil
efetivamente erradicarmos a pobreza no Brasil num
espaço de dez anos, mesmo com esse fundo.

Seria próprio que criássemos um fundo de
cidadania que assegurasse, daqui para frente e para
sempre, cada vez melhor, o direito de todas as
pessoas participarem da riqueza da Nação, tendo
acesso a uma renda de cidadania. Dizer que os
recursos dedicados ao combate à pobreza
passariam, a partir da extinção do fundo, a ser
integralmente utilizados na dívida da União significa
mais uma vez concordarmos com o que ressaltou
recentemente, numa entrevista ao Jornal do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,

o nosso decano dos economistas, Celso Furtado,
uma das pessoas que mais brilhantemente tem
apontado os problemas de nosso País. Celso
Furtado, ao ser perguntado sobre a lógica da política
econômica atual, disse: ”O endividamento limita
nossa capacidade de autogoverno. Estamos em fase
de liquidação da soberania nacional. Chega a ser
espantoso e constrangedor. Este País, com suas
enormes potencialidades, à deriva. Nossa taxa
própria de poupança é inferior à que tínhamos
quando nossa economia era menos da metade da
que é hoje.“

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Permita-me interromper V. Exª para
uma explicação, já que estamos votando.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O voto ”sim“ aprova o texto; o voto Não
rejeita o texto, aprovando o destaque.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Disse ainda Celso Furtado:

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso,
os compromissos externos do Brasil (dívida externa mais
dívida interna dolarizada) cresceram de forma
considerável, enquanto a economia não cresce e o
patrimônio é alienado. Ao não crescer, reduzimos nossa
capacidade de obter divisas; ao alienar o patrimônio,
aumentamos a remessa de divisas para o exterior. É uma
política suicida. Parece que foi planejada para mostrar a
todos, mais cedo ou mais tarde, que o Brasil deve
renunciar à sua autonomia monetária, à sua soberania,
tornando-se uma província de um império maior.

Ora, seria importante que, na votação deste
destaque, disséssemos que não vamos, mais uma
vez, nos dobrar à necessidade de termos que pagar o
serviço da dívida com os recursos que deveriam ser
destinados ao pagamento progressivo da garantia de
uma renda, para que todos os brasileiros,
efetivamente, se tornem cidadãos dignos.

Dessa maneira, encaminho o voto ”não“.
O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) –

Senador Eduardo Suplicy, V. Ex.ª me concede um
aparte?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em encaminhamento de votação,
infelizmente, não pode haver aparte.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Esclareço ao Líder do Governo que seria adequada a
supressão do § 1.º do art. 79 da Constituição, em
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redação dada pelo art. 1.º, o que significa o voto
”não“.

Agradeço a compreensão de muitos dos Srs.
Senadores e do próprio Senador Jader Barbalho, que
nos informou estar de acordo com a presente
proposta, o que significa voto contrário, o voto ”não“,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Peço aos Srs. Senadores que não
votaram que o façam.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, para orientar a Bancada do PMDB,
recomendamos o voto ”não“, com o destaque.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Ex.ª tem a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, faço apenas um esclarecimento.

Pelo raciocínio do Senador Eduardo Suplicy,
ficou subtendido que os recursos do Fundo, ao final
do período, abateriam a dívida pública e não é isso o
que explica o Relator.

Na verdade, são os eventuais recursos oriundos
de privatização que vão gerar dividendos que, para
que esses dividendo constituam o Fundo, a base dos
recursos, o capital e não os dividendos, ao final do
período, cumpririam a missão de abater a dívida
pública.

De qualquer maneira, há controvérsias na base
do Governo e cada Partido está sustentando a sua
posição.

Pessoalmente, voto ”sim“, com o Relator.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.

Presidente, o PSB vota ”não“.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.

Presidente, o PPS vota ”não“.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.

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

Magalhães) – V. Exª tem a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
tese vitoriosa é a de que, ao final dos dez anos, se
estiver resolvido o problema da pobreza, em vez de,
como quer o Governo, o dinheiro ir para pagar a
dívida, pegaremos o dinheiro para levar a pobreza e
todos para a classe média.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB libera a Bancada.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, a Liderança do PFL pede o voto ”sim“
a seus companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Ainda teremos uma votação nominal.

Prorrogo, portanto, a sessão por 30 minutos.
As Sras e Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 24 Srs. Senadores; e NÃO 35.
Houve 02 abstenções.
Total: 61 votos.
Rejeitado o parágrafo.
Aprovada a Proposta de Emenda à Constituição

n.º 67, de 1999, em segundo turno, com supressão do
§ 1º do art. 79, constante do art. 1º.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania para a redação final.

É o seguinte o parágrafo suprimido:
Art. 1º . ................................................ ..
”Art. 79. .................................................

§ 1º Após a extinção do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza, os recursos do Fundo a que
se refere este artigo serão integralmente utilizados no
abatimento da dívida da União, sendo vedada, a qual-
quer tempo, a utilização desses recursos para outra fi-
nalidade.“ (AC)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania oferecendo a redação fi-
nal da matéria, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 531, DE 2000
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Redação final da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 67, de 1999.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
apresenta a redação final da Proposta de Emenda a Cons-
tituição nº 67, de 1999, que altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam
o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio de
2000, – José Agripino, Presidente – Lúcio Alcânta-
ra, Relator –Ramez Tebet – Djalma Bessa – Bernar-
do Cabral – Renan Calheiros – Jefferson Péres –
Romeu Tuma – Edison Lobão – Mozarildo Caval-
canti – Carlos Wilson – Pedro Piva.

ANEXO AO PARECER Nº 531, DE 2000

Redação final da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 67, de 1999.

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2000

Altera o Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, introduzindo arti-
gos que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena-
do Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constitui-
ção Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art.1º A Constituição, no Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 77. É instituído, para vigorar até o
ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Fe-
deral, o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, a ser regulado por lei complementar,
com o objetivo de viabilizar a todos os brasilei-
ros acesso a níveis dignos de subsistência, cu-
jos recursos serão aplicados em ações suple-
mentares de nutrição, habitação, educação, sa-
úde, reforço de renda familiar e outros progra-
mas de relevantes interesse social voltados
para a melhoria da qualidade de vida.” (AC)

“Parágrafo único. O Fundo previsto nes-
te artigo terá Conselho Consultivo e de
Acompanhamento que conte com a partici-
pação de representantes da sociedade civil,
nos termos da lei.” (AC)

“Art. 78. Compõem o Fundo de Comba-
te e Erradicação da Pobreza:” (AC)

“I – a parcela do produto da arrecadação
correspondente a um adicional de oito centési-
mos por cento, aplicável de 18 de junho de
2000 a 17 de 2002, na alíquota da contribuição
social de que trata o art. 75 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias;” (AC)

“II – a parcela do produto da arrecadação
correspondente a um adicional de cinco pontos
percentuais na alíquota do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI), ou do imposto que vier a
substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e
aplicável até a extinção do Fundo;” (AC)

“III – o produto da arrecadação do im-
posto de que trata o art. 153, inciso VII;” (AC)

“IV – dotações orçamentárias;” (AC)
“V – doações, de qualquer natureza, de

pessoas físicas ou jurídicas do País ou do
exterior;” (AC)

“VI – outras receitas, a serem definidas
na regulamentação do referido Fundo.” (AC)

“§ 1º Aos recursos integrantes do Fun-
do de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos arts. 159 e 167, inciso IV, assim
como qualquer desvinculação de recursos
orçamentários.” (AC)

“§ 2º A arrecadação decorrente do dis-
posto no inciso I deste artigo, no período
compreendido entre 18 de junho de 2000 e o
inicio da vigência da lei complementar a que
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se refere o art. 77, será integralmente repas-
sada ao fundo, preservado o seu valor real,
em títulos públicos federais, progressivamen-
te resgatáveis após 18 de junho de 2002, na
forma da lei.” (AC)

“Art. 79. É instituído Fundo constituído pe-
los recursos recebidos pela União em decorrên-
cia da desestatização de sociedades de econo-
mia mista ou empresas públicas por ela contro-
ladas, direta ou indiretamente, quando a opera-
ção envolver a alienação do respectivo controle
acionário a pessoa ou entidade não integrante
da Administração Pública, ou de participação
societária remanescente após a alienação, cu-
jos rendimentos, gerados a partir de 18 de ju-
nho de 2002, reverterão ao Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza.” (AC)

“§ 1º Caso o montante anual previsto nos
rendimentos transferidos ao Fundo de Comba-
te e Erradicação da Pobreza, na forma deste
artigo, não alcance o valor de quatro bilhões
de reais, far-se-á complementação na forma
do art. 78, inciso IV, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.” (AC)

“§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, o
Poder Executivo poderá destinar ao Fundo a
que se refere este artigo outras receitas decor-
rentes da alienação de bens da União.” (AC)

“§ 3º A constituição do Fundo a que se
refere o caput, a transferência de recursos
ao Fundo de Combate e Erradicação da Po-
breza e as demais disposições referentes ao
§ 1º deste artigo serão disciplinadas em lei,
não se aplicando o disposto no art. 165, § 9º,
inciso II.” (AC)

“Art. 80. Os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios devem instituir Fundos de
Combate à Pobreza, com os recursos de que
trata este artigo e outros que vierem a desti-
nar, devendo os referidos fundos serem geri-
dos por entidades que contem com a partici-
pação da sociedade civil.” (AC)

“§ 1º Para o financiamento dos Fundos
Estaduais e o Distrital, poderá ser criado adicio-
nal de até dois pontos percentuais na alíquota
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), ou do imposto que vier a
substituí-lo, sobre os produtos e serviços supér-
fluos, não se aplicando, sobre este adicional, o
disposto no art. 158, inciso IV.” (AC)

“§ 2º Para o financiamento dos Fundos
Municipais, poderá ser criado adicional de até
meio ponto percentual na alíquota do Imposto

sobre Serviços ou do imposto que vier a
substituí-lo, sobre serviços supérfluos.” (AC)

“Art. 81. Lei federal definirá os produtos e
serviços supérfluos a que se referem os antece-
dentes arts. 78, inciso II, e 80, §§ 1º e 2º.” (AC)

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.

Presidente, permita-me apenas uma observação, embo-
ra já tenha sido ultrapassada a questão. Como costuma
ser relativamente raro o fato de a Oposição persuadir o
Senado, é bom fazer o registro de que desta vez, por 35
votos a 24, conseguimos convencer os nossos Pares de
que o melhor caminho na questão do Fundo de Erradica-
ção e Combate à Pobreza seria esse para, pelo menos,
deixá-lo um pouco melhor. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

PARECER Nº 514, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

art. 281 do Regimento Interno –
Requerimento nº 286, de 2000)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer nº
514, de 2000, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Bernardo
Cabral, sobre a Mensagem nº 109, de 2000 (nº
625/2000, na origem), de 3 de maio do corrente
ano, pela qual o Presidente da República sub-
mete à deliberação do Senado o nome do Se-
nhor João Batista Brito Pereira, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo destina-
do a membro do Ministério Público do Trabalho,
na vaga decorrente da aposentadoria do Minis-
tro Armando de Brito.

Discussão do parecer, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o parecer.
As Sras e os Srs  Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação secreta.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO 8.

Houve 3 abstenções.

Total: 57 votos.

Foi aprovado o nome do Sr. João Batista Brito
Pereira.

Será feita a comunicação ao Senhor
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 3:

Quarto dia de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 57, de 1995, tendo
como primeiro signatário o Senador
Pedro Simon, que altera dispositivos
constitucionais relativos aos limites
máximos de idade para a nomeação de
magistrados e ministros de tribunais e
para a aposentadoria compulsória do
servidor público em geral, tendo

Parecer favorável, sob nº 267, de 1996,
da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Ney Suassuna.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia, durante cinco
sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em primeiro turno, quando poderão ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no
mínimo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a quarta sessão de
discussão.

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidas as seguintes:

Emendas (de plenário), oferecidas à Proposta
de Emenda à Constituição nº 57, de 1995, que altera
dispositivos constitucionais relativos aos limites
máximos de idade para nomeação de magistrados e
ministros de tribunais e para aposentadoria
compulsória do servidor público em geral.

EMENDA Nº 1 – PLEN

Dê-se ao art. 40 da Constituição Federal,
conforme a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998, a seguinte redação:

“Art. 40 ..................................................
..............................................................
§ 1º A regra do inciso II do § 1º não se

aplica aos servidores do Poder Executivo
Federal que tiverem declarada, por decreto
do Presidente da República, a necessidade
e a relevância de sua permanência na
atividade.

.............................................................”

Justificação

A título de esclarecimento inicial, deve-se
registrar que, após a Proposta de Emenda à
Constituição nº 57, de 1995, ter sido apresentada, o
texto do art. 40 da Constituição foi alterado pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Assim a
presente emenda, que visa alterar a redação do
referido artigo, leva em consideração o texto atual da
Carta Magna.

O estabelecimento do dispositivo em questão
permite que, em casos excepcionais, o servidor possa
permanecer na atividade, mesmo após ter completado
setenta anos. Essa medida se justifica em face da
elevada capacitação intelectual e profissional de
certos servidores, cuja permanência na atividade é
revestida de valor relevante para a Administração
Pública.

A justificar o caráter excepcional da medida está
a exigência de decreto do Presidente da República,
para declarar a especial condição do servidor que se
pretende ressalvar da incidência da regra genérica da
aposentadoria compulsória, contida no § 1º, inciso II,
da Constituição.

Além disso, a nova disposição atinge apenas os
servidores do Poder Executivo Federal, uma vez que
a sua aplicação aos servidores do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário configuraria interferência indevida
do Chefe do Executivo em esferas privativas daqueles
poderes.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. – José
Roberto Arruda – Hugo Napoleão – Mozarildo
Cavalcante – Edison Lobão – José Eduardo Dutra
– Geraldo Melo – José Agripino – Djalma Bessa –
Lúcio Alcantara – Luiz Pontes – Osmar Dias –
Moreira Mendes – Jefferson Peres – Leomar
Quintanilha – Luiz Estevão – Bernardo Cabral –
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Alvaro Dias – Jonas Ribeiro – Romeu Tuma – José
Alencar – Mauro Miranda – Paulo Hartung.

EMENDA Nº 2 – PLEN

Dê-se ao art. 107 da Constituição Federal,
conforme a redação dada pela PEC nº 57, de 1995, a
seguinte redação:

“Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais
compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados,
quando possível, na respectiva região e nomeados
pelo Presidente da República dentre brasileiros com
mais de trinta e cinco e menos de setenta anos, sendo:
“ ..................................................................................

Justificação

O aumento da idade mínima exigida para a
nomeação dos Juízes dos Tribunais Regionais
Federais visa assegurar que as altas investiduras da
magistratura nacional sejam preenchidas por
pessoas experientes, com larga vivência e profundo
conhecimento, não só das matérias que irão julgar,
como daquelas decorrentes dos próprios fatos da
vida, o que somente se adquire com o passar das
décadas.

De resto, não há qualquer prejuízo para os mais
jovens que almejam alcançar aquelas magistraturas,
uma vez que voltarão a ter suas chances quando
estiverem um pouco mais vividos e experientes.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. –
Thelma Campos – Leomar Quintanilha – Bernardo
Cabral – Luiz Estevão – Alvaro Dias – Jonas
Pinheiro – José Alencar – Mauro Miranda – Romeu
Tuma – Moreira Mendes – Osmar Dias – Luiz
Pontes – Lucio Alcantara – Djalma Bessa –
Geraldo Melo – Edison Lobão – Casildo Maldaner
– José Roberto Arruda – Hugo Napoleão – José
Agripino – Francelino Pereira – José Fogaça –
Gerson Camata – Ernandes Amorim – Sérgio
Machado – José Fogaça – Freitas Neto – Paulo
Hartung.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Discussão em conjunto da proposta e
das emendas. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.

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

Quarto dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nº 7, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Ademir
Andrade, que altera o art. 101 da
Constituição Federal e dá outras
providências (alternância de nomeações
entre pessoas do sexo masculino ou
feminino para Ministro do Supremo Tribunal
Federal), tendo

Parecer sob nº 575, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Lúcio
Alcântara, favorável, com a Emenda nº
1-CCJ, de redação, que apresenta, com
votos contrários dos Senadores Álvaro Dias
e Iris Rezende.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia, durante cinco
sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em primeiro turno, quando poderão ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no
mínimo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte:

Emenda (de plenário), oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 1999, que altera o
art. 101 da constituição federal e dá outras
providências (Alternância de nomeações entre
pessoas do sexo masculino ou feminino para
Ministro do Supremo Tribunal Federal)

EMENDA Nº 2 – PLEN

Art. 1º O caput do art. 101 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se
de onze ministros, escolhidos dentre cidadãos com
mais de quarenta e menos de sessenta e cinco anos de
idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.”

Justificação

A despeito da nobreza de seus objetivos, a
proposta original não se afigura razoável ou
tampouco apta a promover a igualdade entre os
sexos. A garantia de igualdade já se encontra inscrita
no texto constitucional (art. 5º I) e, em relação às
indicações para cargos em Tribunais Superiores, não
há qualquer impedimento constitucional à nomeação
de cidadãs brasileiras. Os critérios relevantes para a
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nomeação de Ministros do Supremo Tribunal Federal
referem-se essencialmente à excelência da formação
jurídica, à qualificação moral, à honorabilidade, ao
senso de justiça e não ao sexo.

É certo que a igualdade entre os sexos tem sido
conquistada com a garantia de efetiva igualdade de
condições de acesso aos níveis mais elevados de
ensino e ao mercado de trabalho, e não com o
estabelecimento de quotas.

No caso específico das carreiras jurídicas, vale
ressaltar, a presença feminina tem se tornado
marcante, quando não majoritária. E isto não ocorreu
em virtude do estabelecimento de quotas. De fato,
inúmeras mulheres têm conquistado a aprovação em
concursos públicos dificílimos, ocupando, cada vez
amis, cargos na magistratura, no Ministério Público,
na Advocacia de Estado, etc.

Por outro lado, afigura-se relevante, na escolha
de Ministros para o STF, o critério relativo à idade.
Não há dúvida de que o cargo de ministro da mais alta
Corte requer singular prudência e serenidade,
características mais facilmente encontráveis em
pessoas mais maduras.

Ante o exposto, propõe-se emenda no sentido
de que a idade mínima para a escolha de Ministros do
STF passe a cinqüenta e cinco anos de idade.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. – José
Fogaça – Sergio Machado – Freitas Neto –
Bernanrdo Cabral – Jefferson Peres – Gerson
Camta – Mauro Miranda – José Roberto Arruda –
Hugo Napoleão – Mozarildo Cavalcanti – Edison
Lobão – Geraldo Melo – José Agripino – Djalma
Bessa – Casildo Maldaner – Osmar Dias – Leomar
Quintanilha – Luiz Pontes – Alvaro Dias – Jonas
Pinheiro – Romeu Tuma – José alencar – Luiz
Estevão – Ernandes Amorim – Moreira Mendes –
Paulo Hartung.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Discussão em conjunto da proposta e
das emendas. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 5:

Quarto dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 63, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Ramez Tebet,

que dá nova redação ao inciso II e à alínea
”b“ do inciso III do § 1º do art. 40 da
Constituição Federal (aposentadoria
baseada em parâmetros etários), tendo

Parecer sob nº 293, de 2000, da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, com
abstenções dos Senadores Lúcio Alcântara
e Roberto Freire.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia, durante cinco
sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em primeiro turno, quando poderão ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no
mínimo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º

Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte:

EMENDA (de plenário) oferecida à Proposta de
Emenda à Constituição nº 63, de 1999, que dá nova
redação ao inciso II e à alínea b do inciso III do § 1º do
art. 40 da Constituição Federal (Aposentadoria
baseada em parâmetros etários.)

EMENDA Nº 3 – PLEN

Dê-se ao art. 40 da Constituição Federal,
conforme a redação dada pela PEC nº 63, de 1999, a
seguinte redação:

“Art. 40 ..................................................
..............................................................
§ 1º ........................................................
..............................................................
II – compulsoriamente, aos setenta e

cinco anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição,
excetuados os casos em que o Presidente
da República expedir decreto para declarar
a necessidade da permanência de servidor
do Poder Executivo Federal na atividade.

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

Justificação

O estabelecimento do dispositivo em questão
permite que, em casos excepcionais, o servidor
possa permanecer na atividade, mesmo após ter
completado setenta e cinco anos. Essa medida se
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justifica em face da elevada capacitação intelectual e
profissional de certos servidores, cuja permanência
na atividade é revestida de valor relevante para a
Administração Pública.

A justificar o caráter excepcional da medida,
está a exigência de decreto do Presidente da
República para declarar a especial condição do
servidor que se pretende ressalvar da incidência da
regra genérica da aposentadoria compulsória.

Além disso, a nova disposição atinge apenas o
servidor do Poder Executivo Federal, uma vez que a
sua aplicação aos servidores do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário configuraria interferência indevida
do Chefe do Executivo em esferas privativas daqueles
poderes.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. –
Leomar Quintanilha – Bernardo Cabral – Alvaro
Dias – Juvêncio da Fonseca – Ernandes Amorim –
Romeu Tuma – José Alencar – Francelino Pereira
– Osmar Dias – Lucio Alcantara – Jorge
Bornhausen – Moreira Mendes – Djalma Bessa –
José Agripino – Geraldo Melo – José Eduardo
Dutra – Edison Lobão – Mozarildo Cavalcanti –
Hugo Napoleão – Thelma Campos – Sergio
Machado – Mauro Miranda – Gerson Camata –
Freitas Neto – José Fogaça – Arlindo Porto.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Discussão em conjunto da proposta e
das emendas. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 194, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos

do Recurso nº 23, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 194, de 1999, de
autoria do Senador Roberto Requião, que
altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, que ”estabelece normas para as
eleições“ para ampliar a segurança e a
fiscalização do voto eletrônico, tendo

Parecer sob nº 829, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma,
favorável, com voto contrário do Senador
Francelino Pereira; vencido, em separado,

do Senador Ramez Tebet e abstenção do
Senador Roberto Requião.

(A matéria constou da Ordem do Dia
da Sessão Deliberativa Ordinária do último
dia 03, quando teve sua discussão adiada
para esta data, nos termos do
Requerimento nº 245, de 2000).

A matéria constante do Item 6 da Ordem do Dia
é o Projeto de Lei do Senado nº 194, de 1999, de
autoria do nobre Colega Senador Roberto Requião,
que se destina a ampliar a segurança e a fiscalização
do voto eletrônico.

A Presidência propõe ao Plenário a retirada de
pauta da referida proposição, a fim de que venham a
esta Casa o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
Ministro José Neri da Silveira, para proferir palestra a
todos os Srs. Senadores, acerca da importância da
eleição na consolidação da democracia, e o Sr. Paulo
César Bhering Camarão, Secretário de Informática do
Tribunal, que falará sobre a utilização da urna
eletrônica. Ao mesmo tempo, receberão sugestões
dos Srs. Parlamentares.

Não havendo objeção do Plenário, a matéria sai
da pauta para a ela retornar oportunamente.

A audiência pública da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania será realizada dia
1º de junho, das 9h30 às 11h, neste plenário. E a
sessão do Senado terá início às 11h.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 188, de 1999 (nº
55/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Presidente Prudente Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 905, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Jonas Pinheiro, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
As Sr as e os Srs Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do PT, salvo o

Senador Tião Viana.
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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 532, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 188, de 1999 (nº 55, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 188, de 1999 (nº
55, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Presidente
Prudente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos Patrocínio –
Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 532, DE 2000

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 2000

Aprova o ato que renova a
concessão de “Rádio Presidente
Prudente Ltda.” para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Presidente Prudente, Estado
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 13 de abril de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão de “Rádio Presidente Prudente Ltda.” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo.

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.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 194, de 1999 (nº
57/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão da
Rádio Intercontinental Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 908, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação o projeto.
As Sr as e os Srs Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do PT, salvo o

Senador Tião Viana.
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 533, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 194, de 1999 (nº 57, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de 1999
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(nº 57, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Intercontinental Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos Patrocínio
– Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 533, DE 2000

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 2000

Aprova o ato que renova a
permissão de “Rádio Intercontinental
Ltda.” para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere Portaria

nº 207, de 1º de outubro de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão de
“Rádio Intercontinental Ltda.” para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Curitiba, 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 Sras e os Srs Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 9:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 46, de 2000 (nº

340/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
na Área de Proteção da Saúde Animal,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
Federação da Rússia, em Brasília, em 23 de
abril de 1999, tendo

Parecer favorável, sob nº 412, de
2000, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti.

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 aprovam

queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46, DE 2000

(Nº 340/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação na Área de Proteção da
Saúde Animal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da
Rússia, em Brasília, 23 de abril de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Cooperação na Área de Proteção da Saúde Animal,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em
Brasília, 23 de abril de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da
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Federação da Rússia sobre cooperação
na área da proteção da saúde animal.

O Governo da República Federativa do Brasil
O Governo da Federação da Rússia
(doravante designado “Partes”).
Desejando estabelecer uma cooperação

mutuamente vantajosa para prevenir a propagação de
um país a outro, erradicar e impedir a disseminação de
doenças de animais e proteger a saúde da população.

Aspirando a aplicar medidas sanitárias
equilibradas e a evitar obstáculos injustificados ao
comércio bilateral de animais e produtos de origem
animal.

Acordam o seguinte:

Artigo I

As Partes desenvolverão a cooperação para a
proteção da saúde animal nas seguintes formas:

a) adotarão as medidas necessárias
para prevenir a país para o território do
outro país quando do transporte de animais,
produtos e matérias-primas de origem
animal, assim como de alimentos para
animais;

b) estabelecerão normas
sanitário-veterinárias de exportação,
importação e trânsito de animais, produtos e
matérias-primas de origem animal, assim
como alimentos para animais;

c) trocarão mensalmente boletins
sobre disseminação de doenças
contagiosas de animais nos territórios de
seus respectivos países, bem como da
literatura especializada sobre veterinária,
com vistas à prevenção e erradicação de
doenças infecciosas;

d) trocarão, sempre que necessário,
informações sobre as medidas para o
combate e profilaxia de doenças infecciosas
de animais, inclusive as destinadas a
suspensão temporária do comércio de
animais e produtos de origem animal.

e) trocarão, sempre que necessário,
delegações para a realização de encontros,
seminários e estágios conjuntos;

f) informarão, uma a outra, de
alterações e suas legislações nacionais
sobre a veterinária, com vistas à facilitação
do comércio bilateral de produtos de origem
animal.

Artigo II

Os executores do presente Acordo serão, da
Parte brasileira, o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e da Parte russa, o Ministério da
Agricultura e dos Alimentos.

Artigo III

Cada uma das Partes arcará com as próprias
despesas decorrentes da participação nos eventos
previstos pelo presente Acordo.

Artigo IV

1 – O presente Acordo poderá ser emendado ou
complementado de comum acordo entre as Partes.

2 – Todas as divergências quanto à
interpretação ou execução do presente Acordo serão
solucionadas por meio de negociações entre as
Partes.

Artigo V

1 – Cada Parte notificará à outra sobre o
cumprimento das respectivas formalidades legais
internas para a entrada em vigor do presente Acordo,
o qual passará a ter validade após o recebimento da
segunda notificação.

2 – O presente Acordo terá a validade de 1 (um)
ano, prorrogável automaticamente por igual período,
a menos que uma das Partes decida comunicar à
outra Parte, por escrito, com antecedência mínima de
6 (seis) meses da expiração da validade, sua intenção
de denunciá-lo.

Feito em Brasília, 23 de abril de 1999, em dois
exemplares, nos idiomas português, russo e inglês.
Em caso de divergência de interpretação das
cláusulas do presente Acordo, prevalecerá o texto
em inglês.

Pelo Governo da República Federativa do
Brasil – Luiz Felipe de Seixas Corrêa,
Secretário-Geral das Relações Exteriores.

Pelo Governo da Federação da Rússia – Yuri
Zhubakov, Ministro-Chefe da Administração da
Rússia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – ) – Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Pela ordem, tem a palavra V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, no horário do almoço, ouvi a notícia de
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que o Ministro da Saúde, José Serra, encaminhará
nos próximos dias ao Congresso Nacional projeto
de lei proibindo a publicidade do fumo. Seria
importante registrar que hoje, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, foi apreciado o
substitutivo do Senador Jefferson Péres a cinco
projetos de Senadores sobre a publicidade de
fumo, cigarros e bebidas alcóolicas. Seria
importante que o Ministério da Saúde
acompanhasse de perto e, inclusive,
encaminhasse as suas sugestões sobre o que se
passa no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Embora não seja pertinente a questão
de V. Exª, encaminharemos o seu discurso ao
Ministério da Saúde.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 10:

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 250, de 2000, de autoria
do Senador Álvaro Dias, solicitando a
tramitação conjunta das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 58 e 70, de
1999, por regularem a mesma matéria.

Em votação o requerimento.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, peço a palavra apenas
para dar uma explicação sobre esse requerimento
de autoria do Senador Álvaro Dias, em que S. Exª
pede a tramitação em conjunto de duas propostas
de emenda constitucional que tratam do mesmo
assunto, ou seja, da inelegibilidade do Presidente da
República, dos Governadores e dos Prefeitos para o
mesmo cargo no período subseqüente e, portanto,
proibindo a reeleição dos cargos executivos, na área
federal, estadual e municipal. Tenho uma proposta
de emenda constitucional em tramitação na
Comissão de Constituição e Justiça, e o Senador
Roberto Requião, uma semelhante. O objetivo é que
as duas possam tramitar em conjunto, e o Relator
possa apresentar um substitutivo que venha a
satisfazer esta Casa. Tenho certeza absoluta, Sr.
Presidente, de que, pelas conseqüências negativas
da reeleição, essa emenda constitucional irá
prosperar no âmbito do Senado Federal.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As Propostas de Emenda à Constituição nºs

58 e 70, de 1999, passam a tramitar em conjunto e
voltam ao exame da Comissão de Constituição e
Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 11:

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 253, de 2000, de autoria
da Senadora Heloísa Helena, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
320, de 1999, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida também a de Serviços de
Infra-Estrutura.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr.

Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Só faltam dois projetos para
concluirmos a pauta.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Gostaria de
falar antes.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Logo, logo.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Concedo a palavra a V. Ex.ª, pela
ordem.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
peço verificação de votação do requerimento.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra a V. Ex.ª, pela
ordem.
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria que V. Exª, de acordo com o Regimento,
verificasse, em razão do prazo da última votação
nominal, a possibilidade de ser votado agora.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – A outra votação nominal foi por
obrigação regimental e não foi verificação. Por isso
cabe, no momento, o pedido de verificação.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências da Casa para virem ao
plenário, porque haverá verificação nominal.

Senador Pedro Piva, tem V. Exª a palavra, para
uma comunicação inadiável.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero apenas
fazer uma breve comunicação, após um dia tão tenso,
de notícias boas e más, com grande discussão. Eu
queria comunicar à Casa que hoje, às 16 horas,
terminou o concurso para a cátedra de cirurgia
cardíaca da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Três concorrentes fizeram o seu
exame, três grandes médicos brasileiros: Prof. Noedir
Ftolf, Prof. Miguel Barbero e o Prof. Sérgio Almeida.
Ganhou e vai ser o novo professor da cátedra
cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo o Prof. Sérgio Almeida, um dos maiores
médicos deste País e, quiçá, do mundo, na sua
especialidade. É uma notícia auspiciosa para a
Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, para todos nós brasileiros e para toda a
comunidade médica mundial, já que esse grande
cirurgião tem o reconhecimento mundial da sua
capacidade. Ele sucede a dois grandes cirurgiões que
ocuparam a mesma cátedra, o Professor Eurycledes
de Jesus Zerbini e o Professor Adib Jatene.
Completa-se ou inicia-se um novo ciclo com esse
cirurgião. Presto minha homenagem aos três grandes
cirurgiões que disputaram o cargo.

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

Magalhães) – Solicito aos Srs. Senadores para virem
ao Plenário para votação nominal.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª tem a palavra.

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs

e Srs. Senadores, eu gostaria de me solidarizar com o
Senador Pedro Piva. Não poderia ficar em silêncio,
visto que trago no peito, trago no coração as marcas
da eficiência, do carinho, da competência médica do
Dr. Sérgio Almeida, que, tendo sido aprovado no
concurso em primeiro lugar, é agora o novo diretor do
Incor. Gostaria que a Mesa desse conhecimento das
menções, da solidariedade e da homenagem que o
Senador Pedro Piva e eu prestamos ao Dr. Sérgio
Almeida e sua equipe. Considero que grande parte da
minha sobrevida nesses últimos 10 anos eu a devo a
eles, ao Dr. Sérgio Almeida e à sua equipe, tão
dedicados.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – A Mesa fará comunicação ao Instituto
do Coração (Incor).

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para orientar a Bancada
do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Ex.ª tem a palavra.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – A
recomendação da Liderança à Bancada do PMDB é
o voto ”não“. O requerimento é no sentido de que
seja ouvida a Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura em relação à denominação do
aeroporto de Rio Branco. O projeto é de autoria do
Senador Nabor Júnior, que pede que o aeroporto
passe a ser denominado Oscar Passos, primeiro
Governador do Acre, Presidente nacional do PMDB,
organizador do Banco de Crédito da Borracha e do
Banco da Amazônia S.A. Em nenhuma outra
denominação de próprio público a Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura foi ouvida. A Comissão
competente foi a de Educação. Por isso mesmo, o
PMDB recomenda e pede ao Plenário do Senado
Federal que rejeite a ida do Projeto para a
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
considerando a impertinência da audiência daquela
Comissão, com todo o respeito à Liderança do PT.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para orientar a Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Ex.ª tem a palavra.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, quero orientar a Bancada e as pessoas
que são solidárias ao cumprimento da norma
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regimental. Existem dois projetos denominando o
aeroporto de Rio Branco. O de minha autoria,
apresentado bem antes desse do Senador Nabor
Júnior, propõe o nome Aeroporto Internacional
Chico Mendes. Esse projeto já deveria ter vindo ao
plenário há muito tempo, mas uma série de ações
foram praticadas para que ele aqui não chegasse.

A Comissão de Infra-Estrutura também tem
competência de verificar, no mérito, toda e qualquer
proposição que esteja se referindo a ações de
infra-estrutura e um aeroporto é uma realização de
infra-estrutura.

De sorte que faço um apelo aos Srs. Senadores
para que votem favoravelmente à audiência na
Comissão de Infra-Estrutura para que não seja
cometida uma injustiça com outro projeto, que foi
apresentado anteriormente ao do Senador Nabor
Júnior e que sequer teve a oportunidade de ser
apreciado e no qual ainda não estou colocando Chico
Mendes versus Senador Oscar Passos.

Espero que esta Casa, de acordo com o
Regimento Interno, aprecie as duas matérias. Isso é o
que está sendo pedido. Aqueles que advogam outra

denominação e que têm maioria não têm por que
temer. Eu, embora seja de Bancada minoritária, em
respeito ao Regimento e à democracia, entendo que
deve haver uma audiência para que esse
procedimento que de forma não correta, em termos
regimentais, foi praticado na tramitação dos dois
projetos possa ser agora reparado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Peço aos Srs. Senadores que ainda
não votaram que o façam.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, estamos encaminhando o voto ”não“, até
em homenagem ao Senador Oscar Passos, para que
este assunto seja resolvido rapidamente. E solicito — V.
Exª já o fez — que os Srs. Senadores que estão em
seus gabinetes venham ao plenário para a votação
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Peço aos Srs. Senadores que venham
ao plenário, embora haja quorum.

Em votação o Requerimento nº 253, de 2000.
As Sras. e o Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Está encerrada a votação.

Votaram SIM 18 Srs. Senadores; e NÃO 29 Srs.
Senadores.

Houve duas abstenções.
Total: 49 votos.
Foi rejeitado o requerimento.
O Projeto de Lei do Senado nº 320, de 1999, vai

à Comissão de Educação, em virtude da
apresentação de emendas de Plenário à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 12:

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 254, de 2000, de autoria
do Senador Lúcio Alcântara, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado nº 521, de 1999 – Complementar,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 419 e
678, de 1999-Complementares, que já se
encontram apensados, por regularem a
mesma matéria.

Em votação.
As Sr as e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As propostas passam a tramitar em conjunto e

retornam à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e, posteriormente, à Comissão de
Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Esgotadas as matérias constantes da
Ordem do Dia.

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 46, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 534, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 46, de 2000 (nº 340, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 2000 (nº
340, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação na Área
de Proteção da Saúde Animal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo da Federação da Rússia, em Brasília, em 23
de abril de 1999.

Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos Patrocínio –
Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 534, DE 2000

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 2000

Aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação na Área de Proteção da
Saúde Animal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Federação da
Rússia, em Brasília, em 23 de abril de
1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o texto do Acordo sobre

Cooperação na Área de Proteção da Saúde Animal,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em
Brasília, em 23 de abril de 1999.

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 294, DE 2000

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 46, de 2000 (nº
340/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação na Área de
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Proteção da Saúde Animal, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Federação da Rússia, em Brasília, em 23
de abril de 1999.

Sala das sessões, 24 de maio de 2000. –
Mozarildo Cavalcante.

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 a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Passa-se, agora, à apreciação do
Requerimento nº 292, de 2000, lido no Expediente,
de autoria do Senador Geraldo Althoff e outros
Senadores, solicitando sessão solene do Congresso
Nacional, em comemoração aos dez anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

De acordo com a deliberação do Plenário, a
Presidência convoca sessão solene do Congresso
Nacional a realizar-se no dia 29 de junho às 10
horas neste plenário.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra, pela ordem, ao
Senador Geraldo Cândido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, gostaria de registrar o meu voto ”sim“ na
votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Constará da Ata, mas o resultado V.
Exª já não pode mudar, infelizmente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, requerimento que será

lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 295, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, no termos regimentais, seja

apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo
falecimento de Filostro Machado Carneiro Neto,
empresário rural de destaque no Estado de Goiás,
apresentando condolências à família.

Justificação

O pecuarista Filostro Machado Carneiro Neto
era um os maiores e mais bem sucedidos
empresários rurais do Estado de Goiás.

Era filho do empresário Orlando Carneiro
Machado e Scila Oliveira Carneiro. Juntamente com
seu pai, comandava negócio no setor agropecuário e
de mineração que empregam centenas de
trabalhadores no Estado.

Filostro Machado Carneiro Neto era sobrinho do
ilustre Senador Iris Rezende Machado, uma das mais
proeminentes figuras desta Casa. Fazia parte de uma
família que com certeza tem dado uma enorme
contribuição para que Goiás hoje ostente uma
posição de destaque na economia nacional.

Sua morte prematura, ele tinha apenas 42 anos,
e de forma trágica, faleceu num acidente com um
trator em sua fazenda no Município de Britânia, norte
de Goiás, gerou um clima de consternação e
comoção em todo o Estado. Filostro era casado com
Dayse Costa Carneiro e tinha dois filhos: Fábio Costa
Carneiro e Flávio Carneiro.

Com base na importância de sua vida e a
contribuição de toda a sua família com o
desenvolvimento de Goiás é que requeremos ao
Senado que manifeste os votos de pesar pela sua
morte. Será uma homenagem justa e oportuna que
esta importante Casa irá prestar a uma tradicional e
empreendedora família do Estado de Goiás.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2000. –
Maguito Vilela – Mauro Miranda.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, para encaminhar a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª tem a palavra, para encaminhar a
votação.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a morte de Filostro Machado Carneiro
Neto, sobrinho do querido Senador Iris Rezende
Machado, e que tinha o mesmo nome do pai do
Senador, causou realmente grande consternação,
grande comoção em toda a sociedade goiana. Era um
jovem talentoso, empreendedor, gerador de riquezas,
gerador de empregos, um moço realmente
extraordinário que prematuramente teve a sua vida
ceifada ontem em virtude de acidente com um trator
em uma de suas propriedades, no Município de
Britânia, em nosso Estado.

Assim, gostaria de pedir a todas as Srªs
Senadores e a todos os Srs. Senadores que aprovem
o requerimento para que possamos prestar a
homenagem póstuma a esse querido ex-empresário
de Goiás e sobrinho do nosso queridíssimo Senador
Iris Rezende Machado.

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

Magalhães) – 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. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.

Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para uma
comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, quero usar
da tribuna para registrar o lançamento de uma obra
em meu Estado, com o título: Dr. Carlos – um homem
do campo e sua relação com o poder.A obra relata a
trajetória de vida pessoal, política e empresarial de
Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, desde o seu
nascimento, em 1899, em Cachoeiro de Itapemirim,
até seu falecimento, em Vitória, há nove anos.

Venho à tribuna para falar da biografia de
alguém que conviveu com esta Casa durante
dezesseis longos anos e que aqui deixou um legado
de sinceridade e dedicação aos grandes temas do
Espírito Santo e do Brasil.Refiro-me, Sr.Presidente, à
trajetória de um homem que foi Secretário Estadual
de Fazenda e Agricultura; Deputado Federal por duas
vezes, Constituinte de 1946; Senador, no período de
1950 a 1957 e, novamente, no período de 1967 a
1974; e Governador duas vezes, no período de 1947
a 1950 e de 1959 a 1962.

Esse livro, Sr. Presidente, fala sobre a vida
política e empresarial de Carlos Lindenberg. Trata-se
de uma fonte inesgotável de consulta para jovens e
historiadores que têm interesse em conhecer a
História de nosso País a partir da História do Estado
do Espírito Santo. É também um comovente relato de
sua convivência familiar, com seus amigos, de seus
hábitos e gestos para com o próximo. Quero destacar,
aqui, uma frase do livro que resume bem o perfil do
Dr. Carlos Lindenberg: ”Solidário, sempre estava
pronto a atender a quem precisasse dele. Um homem
simples, às vezes retraído.“ Trata-se, Sr. Presidente,
de uma obra que foi finalizada por Antônio de Pádua
Gurgel, com base em cartas e depoimentos do Dr.
Carlos gravados por sua filha, D. Henriqueta, além de
textos do saudoso jornalista Amylton de Almeida.
Também houve a participação de José Carlos da
Fonseca, ex-Ministro e ex-Deputado Federal. Há
outros escritos cedidos pela família.

Ao terminar, Sr. Presidente, ressalto uma
trajetória que se revela extremamente atual. Já
naqueles tempos de vida pública, o então Governador
tinha grande apego pelo equilíbrio de suas contas.

No momento em que o País implanta a Lei de
Responsabilidade Fiscal, esse é um exemplo. Carlos
Lindenberg nos deixou o apego à organização, ao
equilíbrio financeiro e a certeza de que nenhum
dirigente público tem o direito de endividar o ente
federado que esteja administrando, seja o Governo
Municipal, Estadual ou Federal. Essa obra, Sr.
Presidente, é uma justa homenagem a Carlos
Lindenberg e a seus familiares que agora não mais na
política, mas no mundo empresarial, têm dado
importante contribuição ao meu Estado, o Espírito
Santo, e ao Brasil.

Era o que tinha a dizer.

Agradeço a V. Exª pela tolerância.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, solicito a V. Exª que conste da mesma
Ordem do Dia a apreciação do projeto de autoria do
Senador Nabor Júnior e a do projeto da Senadora
Marina Silva. Ambos tratam do mesmo tema, ambos
já passaram pela Comissão. Por essa razão, solicito a
V. Exª, repito, que sejam incluídos na mesma Ordem
do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – A Mesa examinará a solicitação de V.
Exª.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, consulto V. Exª sobre a possibilidade
de fazer um comentário sobre uma grave crise
institucional no Estado do Amapá, crise que deriva de
um fato ocorrido na Assembléia Legislativa ontem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sendo coisa tão importante, o tempo já
está esgotado, V. Exª terá prioridade amanhã para
fazê-lo.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O Sr. Senador Gilvam Borges, a Srª
Senadora Luzia Toledo e o Sr. Senador Ernandes
Amorim enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Não tenho a
menor dúvida de que a mídia nacional, com a
liberdade com que se movimenta, sem a peia da
censura, tem dado uma notável contribuição para a
revelação de fatos escabrosos, em especial no
campo da corrupção, que vinham ocorrendo sem que
o público tomasse conhecimento; mais ainda! Sequer
suspeitasse de que fosse possível a existência de tais
práticas. Quem poderia imaginar que graduados das
polícias Militar e Civil, responsáveis pela segurança
pública e pela execução da lei, fossem, justamente os
mais comprometidos com o narcotráfico e com o
crime organizado que campeiam, por isso mesmo,
impunemente Brasil afora?

Quem poderia imaginar a existência de fraudes
envolvendo cifras fantásticas como a questão dos
Precatórios de Estados e Municípios?

E o juiz Nicolau? E os incontáveis casos já
vindos a público, justamente pela postura vigilante,
pela ação de sentinela que a imprensa tem exercido
incansavelmente?

Entretanto, vez por outra, essa mesma
imprensa, que tanto bem tem feito, que tanta
contribuição tem dado à formação da consciência da
cidadania, vez por outra, dizia , comete equívocos
consideráveis, que levam a opinião pública ao
julgamento injusto de alguma pessoa, gestor da coisa
pública, ou até mesmo de algum órgão do poder
público. E isso ocorre com relativa freqüência.

Por tal razão, assim como em muitas
oportunidades se assume a tribuna desta Casa para
aplaudir e louvar o papel afirmativo da imprensa,
também, e de igual modo, deve-se assomar a tribuna
para criticar, reprovar e repelir denúncias levadas a
público, apressadamente, sem ter sido objeto de
análise detida, acurada, feita com a maior
preocupação e responsabilidade. Foi o que
aconteceu, por exemplo, na edição do Jornal
Nacional da noite de dois de maio passado. O autor
da matéria, pinça, de forma isolada, o caso de um
projeto no qual se evidenciam alguns sérios indícios
de irregularidades, e que por isso mesmo está sendo
questionado na justiça, onde a própria Sudam, ao
lado do Ministério Público é autora da ação civil que
objetiva, se for o caso, inclusive ressarcir o Erário por
possíveis prejuízos causados. A matéria vai além,
confunde números, omite as providências tomadas
pela Sudam na busca da reparação de quaisquer
prejuízos causados pela agropecuária Santa Júlia
S/A, empresa citada na matéria.

Para melhor esclarecer o fato e reparar a
injustiça cometida no Jornal Nacional da noite de 02
de maio, passo a ler a nota que a própria Sudam
enviou à Rede Globo de Televisão, e remeteu aos
gabinetes de vários senadores, inclusive o meu.

Belém(PA), 3 de maio de 2000
Tendo em vista o noticiário veiculado

em edição do ”Jornal Nacional“, da Rede
Globo, de 02 de maio de 2000, a
Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM esclarece que:

O empreendimento Agropecuária
Santa Julia S/A foi considerado implantado
por decisão do Conselho Deliberativo –
CONDEL de 15 de março de 1996. Foram
liberados para o projeto recursos de
incentivos fiscais no valor de R$
19.901.155,25 e não R$ 327 milhões como
citado na reportagem. Não há recursos
adicionais a serem liberados. Os indícios de
irregularidades na execução do projeto
estão sendo apurados na Justiça.

A matéria informa também que ”a
partir de quarta feira, os R$ 28 milhões
liberados pela Sudam estarão à disposição
de José Osmar Borges“. Não procede.
Esses recursos não foram liberados.

Há dois empreendimentos controlados
pelo Senhor José Osmar Borges, Moinho
Santo Antonio S/A e Sain’t Germany
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Agroindustrial S/A, aprovados pelo
Conselho Deliberativo – CONDEL da
Sudam, em 1997 e 1996, respectivamente,
com saldos de recursos de incentivos fiscais
a liberar;

As liberações de incentivos fiscais
para esses dois projetos foram sustadas há
mais de 1 ano, em decorrência de ação
judicial e, mais recentemente, de processo
existente no Tribunal de Contas da União
que apuram irregularidades de natureza
fiscal;

Por força de sucessivas decisões
judiciais, as reformulações dos dois
empreendimentos foram submetidas ao
Conselho Deliberativo da Sudam –
integrado por 11 Ministérios, 9 Governos
Estaduais, Classes Produtoras (1) e
Trabalhadores (1), Basa e Sudam – que, em
reunião de 12 de abril passado, manteve a
suspensão das liberações de recursos,
condicionando-se à conclusão das ações
em andamento na Justiça Federal e no
Tribunal de Contas da União;

Quanto aos demais aspectos da
matéria, registra-se que somente a
conclusão dos procedimentos em curso, nas
esferas judicial e administrativa, poderá
definir as responsabilidade dos envolvidos,
inclusive ressarcimento aos cofres públicos.

A Sudam, no que se refere aos
incentivos fiscais, figura ao lado do
Ministério Público como autora na ação civil
que averigua os indícios de fraudes e não
liberará quaisquer recursos até o trânsito
em julgado dessa ação.

Antonio Augusto Gurjão Praxedes
Coordenador de Comunicação Social

da Sudam

Como se pode ver Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores não é justo que a partir de um caso
isolado, pinçado a capricho, no qual se identificam
claros indícios de irregularidades, e que por isso
mesmo está na justiça, se o generalize, sem
limitação no tempo e no espaço e alcance o tempo
presente onde os administradores são outros, sem
nenhum envolvimento com aquele passado. Não se
pode julgar a Sudam de forma apressada como o
fez o Jornal Nacional.

Como homem e parlamentar da Amazônia
ofereço aqui o meu testemunho, reconhecendo o

inestimável trabalho que a Sudam vem realizando
naquela região arrancando-a do atraso e da
obscuridade. É fato que projetos foram aprovados
anteriormente, porém, capitaneados pela
desonestidade de maus empresários, aqueles aos
quais só interessavam o proveito pessoal, o
enriquecimento ainda que ilícito. Os projetos
bem-sucedidos, exitosos, tocados com honestidade e
trabalho são muito mais numerosos e mudaram a
fisionomia da Amazônia. De modo que, os equívocos
do passado não devem empanar o brilho dos acertos
da instituição. Ao se execrar um, deve se exaltar
dezenas, por dever de justiça.

Finalizando, proponho aos responsáveis pelas
redes de comunicação nacional que, examinem mais
de perto, detidamente, sem tempo cronometrado, a
ação da Sudam ao longo dos anos e divulguem com a
imparcialidade os resultados obtidos pelo estudo.
Haverão de fazer, como o faço agora da Tribuna do
Senado Federal, com a responsabilidade do cargo,
de parabenizá-la; a si, aos seus dirigentes e aos
funcionários que a conformam.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema que nos
aproxima e centraliza nossas atenções, neste
momento, não é apenas muito importante. Ao adquirir
o significado que hoje apresenta, ao se colocar no
centro dos debates da grande agenda nacional, a
questão da autonomia universitária ultrapassou os
limites da comunidade acadêmica, fato, aliás, que
pode ser bastante positivo.

Com efeito, tratar da autonomia universitária no
Brasil de nossos dias significa, entre outros aspectos,
discutir os caminhos futuros da Universidade em
nosso País e, por via de conseqüência, o próprio
modelo de desenvolvimento a ser seguido pelo Brasil.
Daí decorre a grande latitude que o assunto ganhou,
obrigando a que diversos setores da sociedade dele
se ocupem, na busca de soluções adequadas à sua
resolução.

Sob o ponto de vista, digamos, filosófico, parece
haver indiscutível consenso em torno da certeza de
que as instituições universitárias não podem subsistir
se desprovidas de plena autonomia. Essa foi uma
conquista histórica, que nenhum de nós desconhece.
Afinal, moderno conceito de Universidade,
consolidado ao longo do século XIX, se impôs depois
de um longo caminho.

Para ficarmos apenas no âmbito da civilização
ocidental, basta lembrar as origens da Universidade,
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na Baixa Idade Média. Surgidas no contexto inicial da
crise que envolveu o sistema feudal, elas nasceram de
tal modo vinculadas à instituição hegemônica da
Europa daquele tempo, a Igreja Católica, que se
poderia falar em sujeição de seu trabalho às normas e
às diretrizes emanadas das autoridades eclesiásticas.

Ao longo da chamada Idade Moderna, fase
típica de transição entre o velho feudalismo e a nova
sociedade burguesa em processo ascensional de
consolidação, a situação não se mostrou de todo
diferente. Se, em algumas áreas, como a Península
Ibérica, o regime absolutista aliava-se à presença
ainda muito forte da religião, em outras, a simples
existência de um Estado despótico inviabilizava a
produção e a circulação do saber, no clima de
liberdade que o trabalho intelectual sempre requer e
exige.

Foi preciso que, com o século XIX, a vitória das
revoluções liberais burguesas – destruindo o Antigo
Regime – e a afirmação do capitalismo – com o
avanço da industrialização, da urbanização e o
sepultamento das velhas práticas feudais –
inaugurassem o mundo contemporâneo, em bases
rigorosamente distintas daquelas existentes até
então. Não por acaso, nesse momento, a educação
se intitucionaliza como sistema, a ciência comprova
sua enorme capacidade de influir no processo
produtivo e a Universidade começa a conquistar seu
espaço como centro privilegiado da produção do
conhecimento e, como tal, exige condições para
desempenhar o papel que dela se espera. Entre
esses condicionantes, autonomia adquire especial
importância.

No Brasil, como sabemos, a trajetória da
instituição universitária se deu de forma um tanto
quanto diferente. Afinal, o contrário até mesmo das
colônias espanholas espalhadas pela América, nos
três séculos de colonização portuguesa no Brasil, a
educação de nível superior foi sumariamente
impedida de existir. Esse quadro somente começa a
se alterar quando, por injunções da política
internacional do início do século passado, muito mais
do que por moto próprio, o poder metropolitano,
obrigado a exilar-se na colônia, viu-se na
contingência de abolir a antiga proibição.

A bem da verdade, pode-se dizer com razoável
segurança que a evolução do sistema educacional
brasileiro, da Independência até meados do século
atual, deu-se de maneira extremamente lenta, ao
tempo em que excluía as faixas majoritárias da
população. Se isso é verdadeiro para o que hoje

denominamos de educação básica, é de se imaginar,
então, o que não teria ocorrido com a educação
superior...

Instituição universitária mesmo somente
passamos a ter na década de 20, quando surgiu a
vetusta Universidade do Brasil, origem mais remota
da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, a
maior de todas as federais hoje existentes. Criada a
Universidade do Brasil, estancou-se o movimento de
expansão. A rigor, é na década de 30 que a idéia de
universidade manifesta-se em contornos mais
definidos: por decisão das mais expressivas elites
paulistas e fortemente inspirada no modelo
universitário francês, surge a Universidade de São
Paulo, a USP, de tão brilhante trajetória.

Os anos cinqüenta e sessenta conhecem a
consolidação de nosso sistema universitário,
fundamente liderado pelo Estado. As Universidades
Federais são implantadas nas unidades da
Federação algumas das quais contemplando áreas
polarizadoras no interior. Na década de 70, sob plena
vigência do regime militar e de sua política de
“modernização conservadora”, observa-se a clara
orientação do Poder Público no sentido de estancar
sua participação na educação superior. É, pois, o
momento em que mais se acentua a presença da
iniciativa privada, sobretudo ao multiplicar a oferta de
vagas nas chamadas instituições isoladas de ensino
superior.Esse o quadro com o qual hoje convivemos.

Como, então, focalizar a questão da autonomia
universitária na atualidade: sendo esse o aspecto
central do debate que envolve, em nossos dias, a
educação superior brasileira, vamos a ele nos ater.
Em primeiro, precisamos nos esforçar para afastar da
discussão a enorme carga de emocionalidade que
costuma estar presente em situações dessa
natureza. Penso ser esse o primeiro passo para que
Governo, comunidade acadêmica, parlamentares e a
sociedade em geral possam ter o mínimo de clareza
quanto ao tema e, a partir daí, saírem em busca da
solução ideal.

Creio estarmos de acordo quanto a outro ponto
essencial: o fato de que a idéia da autonomia
universitária está consagrada constitucionalmente no
Brasil, o que representa saudável avanço. Embora
saibamos de sua presença em textos legais há
bastante tempo – vide, a propósito, a Lei nº 5.540/68,
a famosa lei da reforma universitária –, foi a Carta de
1988 a responsável por colocá-la a salvo de
quaisquer investidas em contrário.
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Seguramente, nossa Constituição é de
meridiana clareza quanto à autonomia universitária.
Seu artigo 207 não abriga, a esse respeito, qualquer
dubiedade: “As universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão”.

Ou seja, posta a questão em termos
conceituais, nada, absolutamente nada, há que
possa ser contestado. A plena autonomia é condição
indissociável da natureza mesma da universidade.
Somente assim, livre das amarras burocráticas ou de
perigosas interferência externas, a universidade pode
exercer seu ofício, centrado na produção e na
disseminação do saber. Quem o diz com todas as
letras – e ninguém está aqui para contestar isso – é a
própria Lei Maior do País!

Resolvido, então, o problema? Desconfio que
não, pela imensa complexidade que o tema da
autonomia universitária comporta. A começar pela
constatação de que, não se confundindo com
soberania, no que imagino estarmos uma vez mais de
acordo, a autonomia da Universidade haverá de
encontrar algum tipo de limite. Julgo que, no caso das
universidades públicas, esse limite pode ser
identificado, por exemplo, na necessária avaliação de
seu trabalho por quem a mantém, a sociedade,
representada pelo Estado.

Aí está o que considero ser o aspecto de fundo
da questão. Não nos iludamos: na educação, como
em qualquer outro setor da administração pública, o
financiamento é elemento nuclear. Recordo-me, a
propósito, do ocorrido ao longo da demorada, difícil e
complexa tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, a LDB. Para nos subsidiar na
análise, vale a pena recuperar, pelo menos em parte,
essa marcante experiência.

Durante anos, na Câmara dos Deputados,
pesadas discussões em torno de aspectos
conceituais, doutrinários e filosóficos acerca da
educação e de como se organizaria o sistema
educacional brasileiro postergavam a aprovação do
projeto. Enquanto nos enganávamos, imaginando
residir nesses pontos a disputa “política-ideológica” a
respeito da LDB, outros importantes atores em cena
apenas fingiam interesse no debate. Na realidade,
ganhavam tempo para, na undécima hora, jogar a
cartada decisiva, impor seu xeque-mate: definir a

forma pela qual os recursos públicos poderiam ser
aplicados em instituições não-oficiais de ensino e os
meios facilitadores de maiores taxas de lucro em seus
empreendimentos.

Para quem disso se esqueceu, rememoro aqui
alguns dos temas que elevaram a temperatura nas
discussões havidas na etapa final de tramitação do
projeto de LDB na Câmara dos Deputados: 1) a
definição do que seria um estabelecimento
educacional filantrópico; 2) a existência de um piso
salarial nacionalmente unificado para os profissionais
da educação; 3) a fixação do percentual obrigatório
de docentes com pós-graduação e contratados em
regime de dedicação exclusiva nas instituições de
ensino superior. Vejam e comprovem: todos eles
implicam manejo – ou gastos, conforme a perspectiva
de análise – de recursos financeiros.

Faço tais observações para que se possa
raciocinar de forma bastante objetiva: ao se tratar da
autonomia das instituições universitárias mantidas
pelo Poder Público – no caso em tela, pela União – a
questão financeira ocupa posição central. Insisto na
importância desse aspecto, mesmo porque não
posso aceitar a idéia de que o atual Governo intenta,
deliberada e maquiavelicamente, destruir as
universidades públicas que o povo brasileiro, ao longo
do tempo, se esforçou por manter.

Não posso aceitá-la por algumas razões bem
definidas. Vejamos: nesses últimos anos, sob a
liderança do MEC, a educação foi alçada à condição
de um dos temas centrais do País, ganhando
visibilidade e espaço político. Está em marcha um
monumental esforço com vista à universalização do
ensino fundamental, simultâneo à busca da melhoria
de seu desempenho. A criação do Fundef, o
estabelecimento dos parâmetros e das diretrizes
curriculares, o rigoroso processo de aperfeiçoamento
do programa do livro didático, a efetiva
descentralização da merenda escolar e a
implantação da TV Escola são, entre outras, medidas
concretas e positivas tomadas em relação ao ensino
fundamental.

De igual modo, penso ser difícil negar o esforço
que começa a ser empreendido em relação ao ensino
médio, visando a sua adaptação aos tempos em que
vivemos e a ter condições de responder aos desafios
impostos por essa nova realidade.

Ao recuperar mecanismos já existentes e
introduzir outros novos na avaliação da educação
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superior, entre os quais o Exame Nacional de Cursos,
parece-me estar o Governo Federal dando mostras
de sua preocupação em envolver todos os níveis de
ensino em su proposta de melhoria da qualidade.

Não posso, pois, acreditar política de
“privatização” do ensino superior, até porque não
seria essa a via mais inteligente e adequada para
resolver os problemas porventura existentes no setor.
E é exatamente com esse tipo de pensamento que
gostaria de abordar uma eventual proposta de projeto
de lei do Executivo no que concerne à autonomia
universitária.

Nessa perspectiva, a primeira indagação a ser
feita é: se o art. 207 da Constituição é tão claro, há
necessidade de uma lei ordinária para tratar a
questão? Conquanto não tenha a menor dúvida
quanto aos aspectos conceituais em torno da
autonomia, explicitados no texto constitucional,
penso deva ser afirmativa a resposta. Por que?

Em primeiro lugar, porque o monumental
patrimônio cultural que são as universidades federais
brasileiras não pode sofrer nenhum tipo de abalo. Isso
significa dizer que, ao se transferir a elas sua gestão
financeira, há evidente necessidade de se
estabelecerem as condições em que isso se dará.
Falando bem claramente: se é verdade que as
instituições universitárias federais precisam encontrar
modelos eficientes e eficazes de gestão,
racionalizando seus custos e buscando formas
alternativas de financiamento, tal como ocorre nos
países de sólida tradição no setor, não menos
verdadeiro é o fato de que a União não pode se eximir
de garantir-lhes a manutenção.

Essa obrigatoriedade não se prende a nenhuma
política de governo: é a própria razão de Estado que
fala mais alto. Afinal, não podemos nos esquecer que
a montagem de um sistema universitário federal m
nosso País decorreu da compensação existente, a
partir da década de 50, de que tais instituições seriam
– e são! – imprescindíveis ao processo de
desenvolvimento nacional. Avançando na pesquisa,
multiplicando seus cursos de graduação e de
pós-graduação, atuando com vigor na extensão,
nossas universidades públicas foram fundamentais
no esforço de, modernização do Brasil, gerando um
saber necessário à superação das desigualdades
sociais e regionais.

É falacioso o argumento de que, nesta virada de
século e de milênio, as condições suscitadas pela

absoluta internacionalização da economia tornaram
obsoleta a tarefa antes imaginada para a
universidade. É falaciosos, pelo simples fato de que a
globalização se estriba de tal forma no conhecimento,
que quem não o dominar, fatalmente será tragado
pela força de quem detém a tecnologia. Em face
dessa realidade, como imaginar a Universidade como
um luxo de qual se pode prescindir:

Bastaria isso para justificar nossa convicção de
que esse extraordinário patrimônio, que são nossas
universidades públicas, não pode ser minimamente
atingido em sua integridade. Sucateá-lo ou deixá-lo
ao deus-dará significa agredir o povo brasileiro,
destruir um legado fantástico de grandes conquistas e
realizações, abdicar de construir um futuro melhor
para a Nação.

Exatamente por assim pensar, é que defendo
uma legislação específica para definir parâmetros,
condições e garantias de como se dará a efetivação
da autonomia universitária. Aliás, trata-se de algo
bastante semelhante ao que se verifica nos demais
países. Foi o que ocorreu com nossa vizinha e
parceira do Mercosul, a Argentina, que normalizou a
autonomia no bojo da crise que se abateu sobre seu
sistema de ensino superior, na década de 1980.

De igual modo, e à mesma época, instrumento,
legal fixou as condições da autonomia universitária
no Chile, fortemente assinalada por duas idéias
básicas: presença reduzida de instância burocráticas
orientadoras e ênfase à autogestão das instituições.
Em Portugal, lei de 1988 definiu os contornos da
autonomia universitária em termos estatutários,
científicos, pedagógicos, administrativos, financeiros
e disciplinares. No caso português, destaco, entre
outros, dois aspectos, sobre os quais deveremos nos
debruçar para definir a autonomia em nosso País: as
universidades elaboram e propõem os respectivos
orçamentos; cabe ao Estado garantir-lhes as verbas
necessárias ao seu funcionamento, nos limites das
disponibilidades orçamentárias.

Em todos esses casos, e em inúmeros outros,
houve a necessidade de legislação específica para a
fixação da autonomia universitária, especialmente
em face do crucial problema do financiamento. Não
vejo como nos afastarmos dessa prática. Exatamente
por isso, recebo com bons olhos a intenção do
Governo Federal, via Ministério da Educação, de
encaminhar ao legislativo seu anteprojeto de lei para
tratar do assunto.
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Claro que as dificuldades para se chegar a uma
redação que contemple todos os interesses em jogo
são inúmeras, quase intransponíveis. CRUB, Andifes,
Andes, Fasubra, apenas para ficarmos com
organizações bastante representativas da área, por
certo têm visões diferenciadas e legítimos interesses
a defender. Do MEC espera-se a sensibilidade
necessária para, além de propor o que considera
correto, saber ouvir e sinceramente esforçar-se por
admitir algum tipo de alteração em seu propósito
inicial.

Temos pela frente em longo e difícil exercício,
que será a tramitação do projeto. Como já é público, o
Ministério da Educação retirou da Casa Civil o projeto
que seria encaminhado ao Congresso Nacional. No
mínimo, é atitude inteligente, a refletir uma posição
prudente e equilibrada, sinalizadora de que o
Governo está convencido da necessidade da
negociação. Desde já, expresso meu compromisso
de, no Senado Federal, integrante de sua Comissão
de Educação, acompanhar todo o processo, agindo
no sentido de facilitar a convergência de opiniões e de
propostas.

Recebi da Secretaria de Educação Superior –
SESu/MEC, às vésperas de viajar para este Encontro,
a informação de que o Ministério se esforçará para
encaminhar seu projeto à Casa Civil em cerca de
duas semanas. Não há margem segura de previsão
quanto ao tempo de tramitação no Congresso
Nacional. Somente após a discussão e a votação sa
matéria na Câmara dos Deputados é que o Senado
Federal será chamado a se pronunciar.

Presumo, embora – repito – sem condições de
afirmá-lo categoricamente, que dificilmente o
processo se concluirá neste semestre. Entre outros
fatores, dependerá muito da maneira pela qual o
assunto será tratado nas Comissões de Educação,
inclusive havendo a possibilidade de audiências
públicas. Creio, no entanto, que o mais importante é
garantir a transparência e a democracia em todo o
processo.

Com meus agradecimentos pela generosidade
do convite para que aqui estivesse dialogando com
vocês, encerro esta minha participação, reafirmação
minha mais absoluta disposição de estar ao lado da
Universidade Brasileira na luta peça efetivação de
uma autonomia que atenda à própria natureza da
instituição universitária e aos mais elevados
interesses da sociedade brasileira. Na busca do

aprimoramento do projeto, promovendo o diálogo e
defendendo a inteligência brasileira, que tem na
Universidade seu mais privilegiado fórum, contem
comigo como aliada de primeira ordem.

Muita obrigada. – Luzia Toledo.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na imprensa, e
milhares de mensagens nas caixas de correio
eletrônico da Câmara e Senado, protestam contra
projeto de lei de conversão da Medida Provisória
1956-49, que altera e acrescenta dispositivos no
Código Florestal.

É uma campanha. Argumentam que o projeto
passaria a área de reserva e preservação ambiental
da Amazônia, de 80% para 50%, e que essa área
poderá ser reduzida em até 20%.

Mas isso não é verdade.

O Projeto não reduz a área de reserva florestal
na Amazônia. Também não reduz a área de
preservação permanente. Se lerem, vão ver que
mantém o limite de 50% da área da propriedade
particular, a título de reserva florestal. O mesmo limite
que está no Código Florestal, e na Medida Provisória.

Também continua a área de preservação
permanente nas encostas, cumes, e margens de
curso de água. Nesse caso, o projeto regula a
violação que já existe, em todo o Brasil,
principalmente no sul, sudeste, leste e nordeste.

Por outro lado, acrescenta proibição de
desmatamento (corte raso) nas propriedades da
Amazônia onde houver área abandonada,
subutilizada, ou utilizada de forma inadequada.

Na verdade, ao contrário do que tem sido dito,
aumenta a área da reserva florestal no caso de
campos cerrados no Amazonas, Acre e Pará, que
passa de 20% para 35%.

Então, por que reclamam que reduz as áreas de
reserva e preservação na Amazônia? O que
aconteceu?

Quiseram usar o projeto de lei de conversão
para reformar o Código Florestal, conforme os
interesses do G7, e ofereceram proposta elaborada
no âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente –
CONAMA.

A Comissão do Congresso não aceitou. Até
porque, não cabe reformar um Código através de
Projeto de Lei de Conversão de Medida Provisória.

MAIO   2000 ANAIS  DO SENADO FEDERAL 87



Inclusive, nesse sentido, ainda ontem a
imprensa noticiou manifesto de procuradores
públicos e professores de direito ambiental, reunidos
em São Paulo, contra a inclusão dessa proposta do
CONAMA em reedição de Medida Provisória, e pela
retirada da Medida Provisória, pois a matéria deve ter
tramitação ordinária.

Mas, depois que a Comissão do Congresso não
aceitou essa proposta do Conama, que atinge o
direito de propriedade e a soberania do Brasil sobre
seu território, veio a campanha de manipulação da
opinião pública.

Veio a desinformação através de mensagens
eletrônicas e noticiários na imprensa falada e escrita.

Essa campanha surtiu efeito até no Jornal do
Senado, que no dia 11 de maio divulgou que a
Comissão encarregada de apreciar a medida
provisória que estabelece mudanças no Código
Florestal Brasileiro, permitiu a redução da área de
reserva legal.

Segundo a notícia, com a proposta da
Comissão, as propriedades rurais da Amazônia
poderão reduzir as reservas de 80% para 50%, e as
localizadas no cerrado de 50% para 20%.

Isso não é verdade. O projeto mantém o limite
de 50% estabelecido no Código Florestal para
reserva nas propriedades particulares.

E, ao contrário, aumenta a área de reserva no
cerrado de alguns estados da Amazônia.

Eu acompanho o assunto.
É uma questão importante em Rondônia. Um

Estado formado por migrantes do sul e sudeste que
foram para a Amazônia em projetos de colonização e
assentamento do Governo Federal.

Não para projetos extrativistas, ou para viverem
como vivem os índios, ou caboclos. Que respeitamos,
e gostamos, mas queremos viver de nosso jeito.

Inclusive, na semana passada, após anos de
pesquisas e ações de ordenamento em um programa
chamado Planafloro, com empréstimo do Banco
Mundial e contrapartida da União e do Estado, que já
custou mais de R$ 200 milhões, a Assembléia
Legislativa aprovou lei de zoneamento
sócio-ecológico, conforme exigido.

Também, no próximo mês, sobre essa questão
ambiental, o Ministério Público de Rondônia promove
debate na cidade de Guajará Mirim, ao qual o Ministro
do Meio Ambiente foi convidado.

Essa, aliais, é uma boa oportunidade do
Ministro e das instituições cujos interesses defende,
procurarem conhecer a realidade do que pensa quem
vive na região.

Então procurei saber a razão da informação
errada no Jornal do Senado. Responderam que
publicaram do jeito que toda imprensa publicou.

É lamentável que o Jornal do Senado escreva
sobre projeto de lei que modifica lei, dizendo que faz
isso e aquilo, sem que tenham lido o projeto, e a lei, e
exercitado o mais simples dos exercícios mentais,
que é a comparação.

Preferiram publicar versão de ”releases“
produzidos por organizações a serviço da política
ambiental do G7.

Aí, nesse quadro, com as caixas de correio
eletrônico lotadas dessas mensagens, fundadas na
mentira, e do mesmo modo as páginas de jornais, foi
decidido que a matéria não entraria em votação.

Mas insistem, e querem reeditar a Medida
Provisória com a inclusão da proposta do Conama,
que a Comissão do Congresso não aceitou.

Não vou discutir o fascismo dessa atitude. As
razões não são ideológicas, mas relacionadas ao
”valor econômico“ dos ”bens ambientais“.

Não sou eu que estou dizendo. O Ministro do
Meio Ambiente, Sarney Filho, é quem informa, em
artigo assinado, onde destaca a idéia de ”valoração“
dos ”bens ambientais“, e reclama que o projeto da
Comissão desobriga a recomposição de áreas de
preservação permanente já violadas. Explicando que
as florestas e outros ecossistemas oferecem serviços
ambientais à sociedade.

Mas o Ministro não explica que esses serviços
ambientais estão sendo prestados aos interesses do
G7, com a manutenção das reservas de carbono nas
florestas brasileiras. E a instalação de sumidouros, ou
seqüestro do carbono da atmosfera: no
reflorestamento e regeneração das áreas de
preservação; e na recomposição das áreas de
reserva já violadas.

Ninguém explica que a proposta do Conama
retarda a necessidade de reduzir a atividade
econômica daqueles países, do G7, com a
eliminação de fontes de emissão de carbono.

Nem que imobiliza mais de 50% do território
nacional a serviço desses países.
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Nem que o restante do território brasileiro
poderá ser submetido ao domínio internacional
mediante a servidão florestal, e os títulos
correspondentes, que quer instituir. Também para
reservas particulares de patrimônio natural, e
reservas florestais voluntárias.

O Ministro do Meio Ambiente não veio a público
explicar que cada hectare de área preservada no
Brasil, é um hectare disponível nos Estados Unidos e
na Europa para a agricultura, lá. Para a geração de
empregos, lá.Para o fortalecimento da economia, lá.

Talvez nem saiba que a proposta que adotou
garante que os países ricos continuem a poluir. Que
podem retardar a redução da emissão de carbono na
atmosfera. Que não precisam de desaquecer a
própria economia.

Na verdade, imagino que o Ministro também não
sabe que a política ambiental do G7 é transformar o
Brasil em um grande absorvente.

Uma grande esponja. O absorvente da poluição
mundial, do carbono que os países ricos emitem na
queima de petróleo e carvão, para a geração de
energia, para o transporte, para a atividade industrial.

Veja, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o
Ministério do Meio Ambiente tem o dever de
acompanhar os acordos internacionais na área
ambiental, dentre os quais a convenção do clima. E
essa convenção prevê a redução de carbono nos
países ricos, e a produção de relatórios sobre as
medidas adotadas.

Onde estão esses relatórios? Por que não são
divulgados?

A emissão de carbono é responsável pelo
aquecimento da atmosfera.

Provoca alterações climáticas, que podem
transformar em deserto os campos agrícolas dos
Estados Unidos e Europa; derreter as calotas polares;
e ameaçam submergir Nova Iorque, Chicago, e o sul
da Flórida.

Ainda há poucos dias a Rede Globo mostrou o
que já acontece na África e na América do Sul, com
reportagem sobre inundação no Amapá.

Aí, eu vejo a triste situação do brasileiro. O
Conselho Nacional de Meio Ambiente defende a
política ambiental dos países que provocam
desastres climáticos, que dão prejuízo, e matam
nossa gente.

O Conama deveria respaldar o Presidente
Fernando Henrique para liderar os demais países do
terceiro mundo na luta para a redução da atividade
econômica dos países ricos.

Esse exagero que está exaurindo a terra,
aquecendo o globo, destruindo o planeta.

Sabemos que ONGs são financiadas por
empresas de petróleo; que seus consultores
trabalham em órgãos públicos; que acadêmicos
recebem bolsas para desenvolver teses que
patrocinam; e que pesquisadores ganham prêmios de
conservação ambiental distribuído por fábricas de
automóvel. Mas o Conselho Nacional de Meio
Ambiente deve defender os interesses nacionais.

É verdade que não se sabe quanto os países
desenvolvidos gastam pelos serviços ambientais.

E o quanto estão dispostos a gastar com esses
serviços que o Conama quer fazer o Brasil prestar.

E essa é a questão que deve ser discutida com a
sociedade brasileira.

Até porque, ao invés de dinheiro, que entra e sai
no pagamento de juros e remessa de lucros, esse
serviço poderia ser cobrado com o fim de barreiras
comerciais, o fim de subsídios da agricultura, e outras
modificações na estrutura da economia mundial,
reduzindo as desigualdades.

Então, nesse quadro, quero alertar essa Casa, e
alertar o Presidente da República e seus assessores
que cuidam da reedição de Medidas Provisórias.

Dizer que o acréscimo do Conama ultrapassa o
que o Presidente considerou relevante e urgente.

A Medida Provisória, em caráter de urgência, e
provisoriamente, limita novos desmatamentos a 20%
da cobertura florestal das propriedades, até medidas
definitivas, propostas no Projeto de Conversão.

Mas o Conama exorbita, e na reedição quer
introduzir a política ambiental dos países do G7 para
o Brasil. Mesmo confrontando a Constituição.

Desviar as terras devolutas de sua finalidade
constitucional, vinculada a política agrícola.

Viabilizar direitos de propriedade no território
nacional a estrangeiros e organismos internacionais,
sem autorização do Congresso Nacional.

Também interfere no instituto da servidão,
definido no Código do Processo Civil, criando a
servidão florestal conforme regulamento.

E autoriza a administração definir o que é
passível de sanção. Não mais a lei.
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As ações ou omissões contrárias ao Código
Florestal passam a rito sumário; e o Conama passa a
ter competência de decidir o que é permitido ou
proibido em áreas de preservação.

O Conama passa a definir o que é utilidade
pública e interesse social. E aí fere os artigos 184,
185, e 186 da Constituição, que tratam da
desapropriação por interesse social, para fins de
reforma agrária.

Na lei fundamental, os critérios da função social
da propriedade, são conforme a lei. Não conforme
Resolução do Conama.

Além disso, onde exista capoeira alta ou
floresta, inclusive em áreas devolutas, o Conama
quer proibir projetos de assentamento humano ou de
colonização para fim de reforma agrária.

Quer dizer que o direito que o pobre tem de
desbravar o sertão, acabou.

E isso fere os artigos 187 e 188 da Constituição,
que destina as terras públicas à Política Agrícola.

Mas o atendimento pleno da política do G7, está
na servidão pela qual o proprietário renuncia o direito
de suprimir ou explorar a vegetação nativa. E no título
representativo dessa vegetação. Ou da Reserva
Particular do Patrimônio Natural, ou da reserva
florestal voluntária.

Esses títulos, características, e mecanismos
que assegurem ao adquirente a existência e a
conservação da vegetação objeto do título serão
objeto de regulamentação.

Então, fica burlado o art. 190 da Constituição
Federal, que dispõe à lei limitar a aquisição ou
arrendamento de propriedade rural por pessoa física
ou jurídica estrangeira.

Pois quem adquirir o tal título de reserva
florestal, ou patrimônio natural, ou servidão florestal,
diretamente ou por proposto, estará adquirindo o
direito de dispor de propriedade no território
brasileiro.

E aí está aberta a porta. Escancarada.
Arrombada.

Os países do primeiro mundo, e suas empresas,
terão a oportunidade de imobilizar o território
nacional.

O Brasil, ao final, será transformado em
reservatório de carbono, e sumidouros, que
compensem a poluição que produzem na emissão de
carbono com a queima de petróleo, gás, e carvão.

E eles vão continuar com as economias
aquecidas. E o Brasil, reduzido.

Esse é o significado da proposta do Conama,
que o Congresso não adotou, e o Ministro Sarney
Filho quer introduzir por Medida Provisória – o Brasil
no lugar de absorvente do primeiro mundo.

Então, Sr. Presidente, Senhores Líderes, fica o
alerta desse senador da roça, e da Amazônia. Alerta
para a não inclusão dessa proposta elaborada no
Conama, na reedição da Medida Provisória sobre o
Código Florestal.

Se houver dignidade, encaminhem uma
Mensagem com Projeto de Lei, de modo que a
sociedade brasileira possa discutir a questão no
legislativo.

O legislativo é o lugar de elaborar leis, isso está
até na cartilha liberal. Se não passa no legislativo não
tem legitimidade, não representa o povo, a sociedade,
o mercado.

E se o Brasil se render, que seja uma rendição
consciente. Não uma traição urdida na calada dos
gabinetes. Ou que o Brasil se afirme, também
consciente.

Muito Obrigado
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando as
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão
deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às dez
horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 57, DE 1995

Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 57,
de 1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Pedro Simon, que altera dispositivos constitucionais
relativos aos limites máximos de idade para a
nomeação de magistrados e ministros de tribunais e
para a aposentadoria compulsória do servidor público
em geral, tendo

Parecer favorável, sob nº 267, de 1996, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Ney Suassuna.

– 2 –
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PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1999

Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Ademir Andrade, que altera o art. 101 da Constituição
Federal e dá outras providências (alternância de
nomeações entre pessoas do sexo masculino ou
feminino para Ministro do Supremo Tribunal Federal),
tendo

Parecer sob nº 575, de 1999, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Lúcio Alcântara, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta, com votos contrários dos
Senadores Álvaro Dias e Iris Rezende.

– 3 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 1999

Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Ramez Tebet, que dá nova redação ao inciso II e à
alínea ”b“ do inciso III do § 1º do art. 40 da
Constituição Federal (aposentadoria baseada em
parâmetros etários), tendo

Parecer sob nº 293, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta, com
abstenções dos Senadores Lúcio Alcântara e
Roberto Freire.

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 66, DE 1999

Primeiro dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Mauro Miranda, que altera o art. 42 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
prorrogando, por dez anos, a aplicação, por parte da
União, de percentuais mínimos do total dos recursos
destinados à irrigação nas Regiões Centro-Oeste e
Nordeste, tendo

Parecer favorável, sob nº 300, de 2000, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Lúcio Alcântara.

– 5 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 687, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

Recurso nº 1, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 687, de 1999, de autoria do Senador Paulo
Souto, que define os crimes de responsabilidade dos
magistrados, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional e dá outras providências, para
tipificar novas condutas, e dá outras providências, tendo

Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Jefferson Peres, sob nºs:

– 5, de 2000, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
favorável, com abstenção do Senador Ramez Tebet; e

– 289, de 2000, 2º pronunciamento (sobre a
Emenda nº 1-Plen), contrário à emenda, e
apresentando, ainda, a Emenda nº 2-CCJ
(Substitutivo), em que reformula seu parecer anterior.

(A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
Deliberativa Ordinária de 12 de abril do corrente ano,
quando teve sua discussão adiada para esta data).

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 190, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 190, de 1999 (nº 61/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Rádio Educativa
Oswaldo Cruz para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Sertãozinho, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 906, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Luiz
Otávio, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

– 7 –
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REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2000

Discussão, em turno único, da Redação Final
(apresentada pela Comissão Diretora como
conclusão de seu Parecer nº 502, de 2000, Relator:
Senador Carlos Patrocínio), do Projeto de Resolução
nº 29, de 2000, que autoriza a União a contratar
operação de crédito externo com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, no valor
equivalente a até cento e oitenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos, de principal, destinada ao
financiamento parcial do Projeto de
Profissionalização de Trabalhadores da Área de
Enfermagem (Profae).

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 255, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
255, de 2000, de autoria do Senador Roberto
Saturnino, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 450, de 1999, com o
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2000, por
regularem a mesma matéria.

– 9 –

REQUERIMENTO Nº 256, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
256, de 2000, de autoria do Senador Romeu Tuma,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 92 e 101, de 2000, por regularem a
mesma matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 43
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JORGE BORNHAUSEN NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
23-5-00, QUE, RETIRADO PARA REVISÃO
PELO ORADOR, PUBLICA-SE NA
PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, o anúncio do crescimento do PIB
no primeiro trimestre de 2000, em relação ao mesmo
período de 1999, alcançando um índice de 3,08%,

sem dúvida alguma, é motivo de satisfação, mas
também de reflexão.

Esse aumento substancial deveu-se, sobretudo,
à recuperação do setor industrial do País, que
cresceu a níveis de 5.69%, o que evidencia a sua
mais expressiva participação nos últimos anos. Mas
temos de convir que esses dados positivos, ao serem
analisados, demonstram que o crescimento industrial
se deveu principalmente à recuperação da
capacidade ociosa do parque industrial brasileiro e ao
dinamismo de setores recém-privatizados da
economia, tais como telecomunicações e energia.

É preciso também que analisemos o cenário
internacional, já que há sinais amarelos evidentes,
como se pronunciou recentemente o eminente Diretor
do Banco Central, Sérgio Ribeiro da Costa Werlang*.
A alta do preço do petróleo, a desvalorização do euro,
a queda das ações Nasdaq*, o aumento dos juros nos
Estados Unidos e a difícil situação da Argentina não
podem ser desconsiderados no momento em que o
País inicia essa retomada do desenvolvimento.

Cito esses elementos, para realçar a
responsabilidade do Congresso Nacional. Entendo
que, não obstante estarmos em um ano de eleição
municipal, não devemos paralisar a discussão e o
avanço de temas que só o Congresso pode
solucionar e que serão da maior importância para
consolidarmos o crescimento atingido no primeiro
trimestre deste ano.

Esses temas não podem ser considerados sob
o prisma de Governo e Oposição. Eles têm que ser
analisados e avançar como temas de importância
para o País. Se a democracia tem como instrumento
fundamental a alternância de poderes, não podemos
ser cegos e devemos concentrar-nos naquilo que é
necessário para o nosso País, quer no campo
institucional, quer no campo tributário e fiscal, quer no
campo da modernização do Estado e dos avanços da
cidadania e do combate à pobreza.

Penso, portanto, que chegou o momento em
que as lideranças partidárias, os dirigentes do
Senado e da Câmara devem procurar estabelecer,
repito, não obstante o ano eleitoral, uma agenda
positiva, para que possamos avançar na direção do
crescimento que este País tanto necessita.

Citarei os temas que considero fundamentais no
estabelecimento desta agenda positiva, que acredito
ser obrigação e dever do Congresso Nacional
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constituir. O primeiro é a reforma política. A mais
importante, pois que dela depende a estabilidade
institucional; a mais imediata, pois que precisamos de
sua aprovação antes de outubro de 2001, para que
seus efeitos já estejam presentes na eleição de 3 de
outubro de 2002.

Divido a reforma política em reforma
político-partidária e reforma político-eleitoral. Não
ingressarei no processo de modificações
constitucionais, pois entendo que, nesse setor, muito
pouco avançaremos pela via constitucional, mas
temos muito a progredir pela via infraconstitucional.
Na parte da reforma político-partidária, o Senado já
aprovou neste Plenário a antecipação da cláusula de
desempenho, com o aperfeiçoamento da federação
de Partidos, permitindo, assim, a coexistência dos
atuais Partidos e dando fórmulas para que possam
crescer sem extinguir-se. O Senado já aprovou o fim
das coligações nas eleições proporcionais, medida
que visa à extinção dos chamados ”caroneiros“ e que
repõe aos Partidos políticos sua obrigação de se
tornarem sólidos, bem como agremiações nacionais.

O Senado ainda discute, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a fidelidade via
filiação, ou seja, o estabelecimento de que a segunda
filiação exija quatro anos para que alguém possa
concorrer a um cargo eletivo na nova agremiação.
Essa via extinguirá, certamente, o troca-troca tão
indesejável que existe no início de legislatura.

Desejo, nesta oportunidade, propor que a
vigência desta nova medida que aperfeiçoa o sistema
político eleitoral comece a partir de 4 de outubro de
2002, para que todos aqueles que concorram à
eleição em 2002 tenham consciência de que devem
permanecer nas suas legendas pelo menos por
quatro anos, para terem o direito de renovar ou de
pretender renovar seus mandatos.

Na reforma política eleitoral, não poderemos
deixar de discutir o financiamento de campanha. É
preciso que isso fique transparente perante a
sociedade brasileira.

O sistema eleitoral por listas, que já avançou na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado dentro de um sistema misto de metade a
metade, é outro ponto que tem que constar desta
agenda político-eleitoral da reforma política. A revisão
dos horários gratuitos e do tempo de campanha, a
racionalidade na propaganda eleitoral, a

regulamentação dos debates são assuntos que têm
que ser contidos neste movimento de aperfeiçoar o
sistema político-eleitoral brasileiro, para que
tenhamos certeza da nossa estabilidade institucional.

O segundo ponto que apresento dentro da
agenda positiva do Congresso Nacional é a reforma
tributária. Cabem aqui algumas considerações. Em
primeiro lugar, todos são a favor da reforma tributária,
mas parece que cada segmento tem a sua própria e
que há também o desejo dos entes federativos de não
ter nenhum risco na perda de receitas.

Ora, para fazermos uma reforma tributária que
seja o fim de um novo pacto federativo, que venha
eliminar e simplificar impostos, que venha retirar os
impostos e contribuições em cascatas, é preciso
estabelecer alguns pressupostos. Em primeiro lugar,
Câmara e Senado devem discutir o assunto em
conjunto, para não corrermos o risco de que um
projeto que avance na Câmara dos Deputados
chegue ao Senado e retorne àquela Casa,
estabelecendo-se um pingue-pongue, que pode em
muito atrasar a modernização do sistema tributário
que tanto desejamos.

É preciso, para que não se fique discutindo em
torno dos atuais governos, que se estabeleça a
vigência do novo sistema tributário a partir de 2003,
não atingindo a União nem os Estados dentro do
período dos atuais governantes, evitando-se, assim,
a colocação de que a União está satisfeita com a
arrecadação e de que os Estados e Municípios não
querem perder. Se não avançarmos nas duas Casas,
se não conseguirmos fixar uma vigência a partir de
2003, certamente teremos um gargalo na nossa
economia, já que, finda a recuperação da capacidade
industrial ociosa, não teremos capacidade de
competição internacional no mundo globalizado.

É, pois, de se estudar a reforma tributária,
olhando-se também um novo pacto federativo, o
estabelecimento de competências. O que compete a
cada ente da Federação deve ser revisto. Não há
razão para duplicidade e triplicidade de
competências. Isso gera desperdício, que significa
déficit público. Com esse intuito, lembrando que
imposto não se exporta e que tudo aquilo que é feito
no Município é sempre mais bem-feito do que o
realizado pelo Estado e o que é feito pelo Estado é
sempre mais bem-feito do que o realizado pela União,
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que devemos ter a preocupação de estabelecimento
de competências para termos uma regra correta na
distribuição de receitas.

Quero ainda, dentro dessa proposta de agenda
positiva para o Congresso Nacional, relacionar itens
que têm a ver com a reforma do Estado e com o
avanço da cidadania. Lembrar aqui que está
tramitando no Senado Federal a PEC nº 4, de autoria
do Senador Geraldo Althoff, que cria mecanismos
para impossibilitar o nascimento de Municípios que
não têm condições de sobrevivência. Ao mesmo
tempo, e mais importante ainda, estabelece que
aqueles Municípios que não alcançarem os índices
determinados na sua emenda, deverão retornar ao
seu Estado de origem.

Nesses últimos 12 anos, foram criados mais de
1.300 Municípios. Cerca de 14.400 Vereadores
passaram a exercer funções em Municípios, sem
condições muitas vezes de arcar só com a receita do
Executivo. Metade, aproximadamente, com menos de
cinco mil habitantes; metade arrecadando menos de
3% em relação à receita total que dispõe. É, pois,
necessário que se tenha a coragem de também tratar
desse ponto, tão bem colocado por um colega nosso
de partido e de Senado, o Senador Geraldo Althoff.

Quando me refiro à Agenda Positiva na
complementação da cidadania, coloco a Emenda
Constitucional de Combate e Erradicação da
Pobreza, lançada pelo eminente Senador Antonio
Carlos Magalhães, como um ponto dessa agenda.
Nós, que estamos progredindo, que amanhã vamos
votar o seu segundo turno, desejamos que a Câmara
dos Deputados, também de forma a mais rápida
possível, faça esta ação social tão importante para a
Nação brasileira.

Quando falo em complementação da cidadania,
refiro-me ao direito de defesa do contribuinte, que tem
e exige um tratamento fiscal equilibrado, com direitos
e deveres mútuos, sem a coação do fisco,
estabelecendo-se realmente o respeito ao
contribuinte brasileiro, que gera empregos, gera
renda, gera riquezas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
esses pontos, quero manifestar o meu desejo de que
se faça uma reflexão no Congresso Nacional e que
tenhamos uma ação conjunta das lideranças de todos

os partidos, com a direção do Senado e da Câmara no
sentido de avançar, avançar sem parar, sem sermos
amanhã acusados de estarmos olhando para a eleição
municipal, sem estarmos olhando para o Brasil.

Com essas palavras, agradeço a V. Exªs , Srªs e
Srs. Senadores, e deixo a tribuna, certo de que uma
reflexão profunda poderá haver nesta Casa e na
Câmara dos Deputados.

Muito obrigado.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO  SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

24-5-2000
Quarta-feira

10h – Despacho interno

15h – Senhor Ergor Stroev, Presidente do Conselho
da Federação da Assembléia Federal da
Federação da Rússia, acompanhado de
delegação da Câmara Alta do Parlamento
Russo

15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 9ª Reunião do Conselho a
realizar-se no dia 31 de maio do corrente ano, às 9
horas, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho,
destinada à apresentação do parecer do Senador
Jefferson Péres, na condição de relator da
Representação nº 2, de 1999.

Brasília, 17 de maio de 2000. – Senador Ramez
Tebet , Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
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Ata da 66ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 25 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Ademir Andrade, Casildo

Maldaner, Ramez Tebet, José Fogaça e da Sra. Thelma Siqueira Campos

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães –
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Par-
ga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Pa-
trocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Djalma
Bessa – Edison Lobão – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Ernandes Amorim – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Bor-
ges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Jader Bar-
balho – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – José Agri-
pino – José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jor-
ge – José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca –
Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcânta-
ra – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz
Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves –
Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Mo-

reira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Ney Suassuna
– Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro
Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calhei-
ros – Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Sa-
turnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cu-
nha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Te-
otônio Vilela Filho – Thelma Siqueira Campos – Tião
Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 69 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúdio
Coelho, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
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AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 106/2000, de 22 do corrente, do Ministro de Esta-

do de Minas e Energia, encaminhando as informações em
resposta ao Requerimento nº 162, de 2000, da Senadora
Maria do Carmo Alves e do Senador Renan Calheiros;

Nº 107/2000, de 22 do corrente, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando as infor-
mações em resposta ao item nº 1 do Requerimento nº
200, de 2000, do Senador Romero Jucá, e esclare-
cendo que a resposta ao item nº 2 não estaria na
competência da Petrobras;

Nº 108/2000, de 22 do corrente, do Ministro de
Estado de Minas e Energiaa, encaminhando as infor-
mações em resposta ao Requerimento nº 201, de
2000, do Senador Renan Calheiros; e

Nº 363/2000, de 23 do corrente, do Ministro de Esta-
do da Justiça, encaminhando as informações em resposta
ao Requerimento nº166, de 2000, do Senador Tião Viana.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.

Os requerimentos vão ao arquivo

PROJETOS RECEBIDOS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2000

(Nº 337/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza o Movimen-
to Comunitário pela Cidadania a executar
serviço de radiodifusão comunitária na ci-
dade de Manaus, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria

nº 110, de 4 de agosto de 1999, que autoriza o Movimento
Comunitário pela Cidadania a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.119, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o

§ 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposi-
ção de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comu-
nicações, o ato constante da Portaria nº 110, de 4 de
agosto de 1999, que autoriza o Movimento Comunitário
pela Cidadania a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá-
ria na localidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Brasília, 17 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso

EM nº 130/MC

Brasília, 4 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 110, de 4 de agosto de 1999, pela
qual autorizei o Movimento Comunitário pela Cidada-
nia a executar o serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Manaus, Estado do Amazonas.

2 – Submetido o assunto ao exame dos órgãos com-
petentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido
de que, sob os aspectos técnicos, a mencionada entidade
satisfaz as exigências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comu-
nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço, apro-
vada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que re-
gem a matéria, o que me levou a autorizá-la, nos termos da
Portaria inclusa.

3 – Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so-
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami-
nhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi-
nistrativo nº 53630.000223/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações

PORTARIA Nº 110, DE 4 DE AGOSTO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no

uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53630.000223/98, resolve

Art. 1º Autorizar o Movimento Comunitário pela Ci-
dadania, com sede na Rua 196, nº 94, Núcleo 16, Cida-
dania Nova III, Bairro Amazonino Mendes, na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade Fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo-
gráficas com latitude em 03º02’31"S e longitude em
59º57’21"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entida-
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me-
ses a contar de publicação do ato de deliberação.

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

Pimenta da Veiga
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2000

(Nº 102/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a conces-
são da Rádio Morada do Sol Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 13 de abril de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a conces-
são da Rádio Morada do Sol Ltda, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Araraquara, Esta-
do de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 463, DE 1998

Senhores Membros do Congresso  Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De-
creto de 13 de abril de 1998, que “Renova a conces-
são da Rádio Morada do Sol Ltda, para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo”.

Brasília, 16 de abril de 1998.– Fernando Henri-
que Cardoso.

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1998

Renova a concessão da Rádio Mora-
da do Sol Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na ci-
dade de Araraquara, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções, que lhe confere os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do De-
creto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50830.000902/93, decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art.33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a conces-
são da Rádio Morada do Sol Ltda, outorgada, origina-
riamente, à Rádio A Voz da Araraquarense Ltda, pelo

Decreto nº 42.017, de 9 de agosto de 1957, autoriza-
da a mudar sua denominação social para a atual pelo
Decreto nº 74.664, de 9 de outubro de 1974, e reno-
vada pelo Decreto nº 89.534, de 9 de abril de 1984,
publicado no Diário Oficial da União em 10 subse-
qüente, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme Decreto de 10 de maio de 1991, para explo-
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, na cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra-
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este Ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 13 de abril de 1998; 177º da Indepen-
dência e 110º da República. FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Motta.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 70/MC, DE 20 DE
MARÇO DE 1998 DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 50830.000902/93,
em que a Rádio Morada do Sol Ltda, solicita renova-
ção da concessão para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, na cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo, outorgada originariamente à
Rádio A Voz da Araraquarense Ltda, conforme Decre-
to nº 42.017, de 9 de agosto de 1957, autorizada a
mudar sua denominação social para a atual, pelo De-
creto nº 74.664, de 9 de outubro de 1974, sendo sua
última renovação a promovida pelo Decreto nº
89.534, de 9 de abril de 1984, publicado no Diário
Oficial da União em 10 subseqüente, por dez anos, a
partir de 1º de novembro de 1983, cujo prazo residual
da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.

2 – Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposi-
ções contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que consideram como de-
feridos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigên-
cia da concessão ou permissão, sendo, por isso, ad-
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mitido o funcionamento precário das estações, mes-
mo quando expiradas as respectivas outorgas.

3 – Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não de-
terminam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti-
mado.

4 – Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.

5 – Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula-
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assun-
to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Naci-
onal, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constitu-
ição.

Respeitosamente, – Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

PARECER CONJUR/MC Nº 25/98

Referência: Processo nº 50830.000902/93
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo.

Interessada: Rádio Morada do Sol Ltda.

Assunto: Renovação de Outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo final em 1º-11-93.

Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.

Trata o presente processo de pedido de reno-
vação de concessão, formulado pela Rádio Morada
do Sol Ltda., concessionária do serviço de radiodifu-
são sonora em onda média, na cidade de Araraqua-
ra, Estado de São Paulo, originariamente deferida à
Rádio A Voz da Araraquarense Ltda., conforme De-
creto nº 42.017, de 9 de agosto de 1957, autorizada
a mudar sua denominação social para a atual, pelo
Decreto nº 74.664, de 9 de outubro de 1974, con-
cessão esta renovada pelo Decreto nº 89.534, de 9
de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 10 subseqüente, por dez anos, a partir de
1º de novembro de 1983, cujo prazo residual da ou-
torga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991.

2 – O pedido foi objeto de análise pela Delega-
cia do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela De-

legacia concluído favoravelmente ao pleito, consoan-
te Parecer Jurídico nº 55/95, fls. 90/93, dos autos.

3 – Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documen-
tação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/SP, con-
cluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:

O atual quadro societário da entidade, aprovado
pela Portaria nº 163, de 27 de março de 1996 é o se-
guinte:

COTISTAS COTAS VALOR R$

Roberto Montoro
210..000 210.000,00

Maria IgnezMolina Montoro
70.000 70.000,00

Antonio Bruno Montoro
70.000 70.000,00

Total
350.000 350.000,00

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

5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como de-
ferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcio-
namento, em caráter precário, dos serviços outorga-
dos e não renovados em tempo hábil, concluindo-se,
desta forma, que a terminação do prazo da conces-
são ou a pendência da sua renovação, a curto ou a
longo prazo, nã determinam, necessariamente, a ex-
tinção do serviço prestado.

6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmo. Sr. Ministro das Comunica-
ções, acompanhados de minuta dos atos de renova-
ção correspondentes – Exposição de Motivos e De-
creto, com vistas ao encaminhamento a Excelentíssi-
mo Senhor Presidente da República, autoridade com-
petente para conhecer e decidir do pedido.

7. Posteriormente, a matéria deverá sre aprecia-
da pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do art. 223 da Constituição, para que o ato de renova-
ção possa produzir seus efeitos legais.

É o parecer sub censura.
Brasília, 8 de janeiro de 1998.
Ilná Gurgel Rozado , Assistente Jurídico
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2000

(Nº 308/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Debie Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Ivaiporã, Estado
do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 258, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Rádio Debie Ltda, para explorar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ivaiporã, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.657, DE 1998

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanha-
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, Interino, o ato constan-
te da Portaria nº 258, de 4 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à Rádio Debie Ltda, para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na localidade de Ivaiporã, Esta-
do do Paraná.

Brasília, 29 de dezembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. Nº 333/98-GM

Brasília, 4 de dezembro de 1998

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, deter-
minou-se a publicação da Concorrência nº
016/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, na localidade de Ivaiporã, Estado do Para-
ná.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria-
da pela Portaria nº 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte-
rada pela Portaria nº 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita-
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga

das entidades proponentes, com observância da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es-
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Debie
Ltda, obteve a maior pontuação do valor ponderado,
nos termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se,
assim, a vencedora da Concorrência conforme ato da
mesma Comissão, que homologuei, havendo por
bem outorgar a permissão, na forma da Portaria inclu-
sa.

Esclareço que, de acordo com o § 3ºdo art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
mais profundo respeito. – Juarez Quadros do Nasci-
mento , Ministro de Estado das Comunicações, (Inte-
rino).

PORTARIA Nº 258, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1998

O Ministro de Estado das Comunicações, Interi-
no, no uso de suas atribuições, de acordo com o dis-
posto no art. 32 do Regulamento dos Serviços de Ra-
diodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo Administrativo nº
53740.000296/97, Concorrência nº 016/97-SFO/MC,
resolve:

Art. 1º Fica outorgada permissão à Rádio De-
bie Ltda, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, na localidade de Ivai-
porã, Estado do Paraná.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomuni-
cações, leis subseqüentes, regulamentos e obri-
gações assumidas pela outorgada em suas pro-
postas.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º O contrato de adesão decorrente des-
ta permissão deverá ser assinado dentro de ses-
senta dias, a contar da data de publicação da deli-
beração de que trata o artigo anterior, sob pena
de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outor-
ga.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação. – Juarez Quadros do Nasci-
mento .
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR.PRESIDENTE(Geraldo Melo) – A Presidên-
cia comunica ao Plenário que os Projetos de Decreto Le-
gislativo nºs 120 a 122, de 2000, lidos, anteriormente, tra-
mitarão com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constituição Fede-
ral, e de acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Inter-
no, poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias
úteis, perante a Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Lúcio Coelho.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 153, DE 2000 – COMPLEMENTAR

Cria instrumento de redistribuição do
Fundo de Participação dos Estados para
entes da federação que cumpram todos os
dispositivos da Lei de Responsabilidade
Fiscal e dá outras providências.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º A Lei Complementar nº 62, de 28 de de-

zembro de 1989, passa a vigorar acrescida das se-
guintes modificações:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
§ 1º A partir do ano 2001, os coeficien-

tes individuais de Participação dos Estados
e do Distrito Federal – FPE serão resultan-
tes da aplicação dos seguintes critérios:

I – 40% (quarenta por cento) do resultado
da aplicação dos percentuais previstos nos inci-
sos I e II do caput, distribuídos proporcional-
mente à população de cada uma das unidades
integrantes dos respectivos blocos regionais;

II – 50% (cinqüenta por cento) do re-
sultado da aplicação dos percentuais previs-
tos nos incisos I e II do caput, distribuídos
de forma inversamente proporcional à renda
per capita de cada uma das unidades inte-
grantes dos respectivos blocos regionais;

III – 10% (dez por cento) para constitu-
ir Reserva do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE, a ser
distribuída aos Estados e ao Distrito Fede-
ral, de forma igualitária, aos entes da Fede-
ração que cumpram todos os dispositivos da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 7º Caberá ao Tribunal de Contas
da União, após informações do Ministério da
Fazenda, o cálculo dos benefícios estabele-
cidos na presente lei."

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua publicação.

Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor
60 (sessenta) dias após a data de sua publicação.

Justificação

Um dos maiores problemas que o Brasil tem en-
frentado no sentido de garantir a estabilidade fiscal,
de maneira intertemporal, é o fato de que não existem
instrumento que estimulem os Estados a seguirem a
restrição orçamentária.

O objetivo do presente projeto de lei constitui-se
exatamente na inovação institucional que passa a garan-
tir aos Estados que cumprem a Lei de Responsabilidade
Fiscal um benefício financeiro atrelado ao Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

Com isto, pela primeira vez em nossa história
republicana, garantir-se à que os beneficiados na Fe-
deração sejam os Estados que cumpram as metas e
limites fiscais em detrimento dos estados perdulários.

Destarte, podemos constatar que o presente proje-
to constitui-se-á em elemento fundamental para garantir
a adesão dos diversos entes da federação ao cumpri-
mento do disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000 – Sena-
dor Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação e
dá outras providências.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 154, DE 2000

Altera o art. 2º da Lei nº 8.019, de 11
de abril de 1990.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de

1990, passa a vigorar aacrescido dos parágrafos seguintes:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
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§ 5º Os programas de desenvolvimen-
to econômico do BNDES destinados às re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste obe-
decerão às mesmas condições e encargos
financeiros estipulados para os financiamen-
tos concedidos pelos Fundos Constitucionais
de Financiamento previstos no art. 159, I c,
da Constituição Federal. (AC)

§ 6º Correrá à conta da União a cobr-
tura da diferença de remuneração dos recur-
sos do Fundo de Amparo ao Trabalhador –
FAT estabelecidos nesta Lei, quando aplica-
dos na forma do parágrafo anterior." (AC)

Justificação

No âmago da recorrente questão das desigual-
dades regionais sempre se coloca o problema do fi-
nanciamento do desenvolvimento. Historicamente, o
estímulo à fixação de empreendimentos nas regiões
menos desenvolvidas do País vem se fazendo, pre-
ponderantemente, por intermédio da isenção pacial
ou total de tributos. Trata-se, no entanto, de um instru-
mento que, além de estar limitado pela opção por di-
minuir a disponibilidade de recursos públicos das ati-
vidades produtivas do setor privado.

A exaustão que ora se observa nesse tipo de in-
centivo não tem econtrado alternativas efetivas, uma
vez que os recursos das transferências constituciona-
is aos Fundos Constitucionais de Financiamento –
FNO, FNE e FCO, privilegiam os pequenos e micro
produtores, segundo o qiue estabelece a Lei nº 7.827,
de 1989, que regulamenta aqueles Fundos. Por outro
lado, é evidente a condição do BNDES como principal
empresa pública finnaciadora de empreendimentos
de longo prazo no País. Os recursos do FAT, coloca-
dos à disposição do Banco, têm fonte vinculada a
contribuições, cujo usufruto final é do trabalhador.
Tanto que, hoje, o BNDES vem se firmando como o
principal financiador de programas e projetos de de-
senvolvimento em todos os setores econômicos.

Nesse contexto, nada mais natural que direcio-
nar os recursos do BNDES também para o financia-
mento da atividade econômica naquelas regiões me-
nos favorecidas. No entanto, não é o que se observa.
Em 1995, foram 3% aplicados na Região Norte, 14%
no Nordeste e 10% no Centro-Oeste.Em 1999, manti-
veram-se os 3% para o Norte, mas o Nordesre regis-
trou apenas 9% e o Centro-Oeste 7%.

Ou seja, o total de recursos aplicados pelo
Banco nessas regiões que, em 1995, alcançava ape-
nas 27%, decresceu quatro anos depois para menos

de 20%. Segundo o BNDES, uma das razões para
essa pequena participação se localiza na pequena
demanda por financiamentos por parte do empresari-
ado daquelas regiões.

A presente proposição pretende reverter essa situ-
ação Considerando que as condições atuais dos financi-
amentos do BNDES não se mostram atraentes à iniciati-
va privada do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País,
cabe torná-las mais adequadas igualando seus encar-
gos aos dos Fundos Constitucionais. Na verdade, se os
financiamentos são destinados aos mesmos espaços,
reconhecidamente mais carentes, não faz sentido que
possuam condições tão diferentes.

Com o objetivo de preservar a rentabilidade dos
recursos do FAT, a proposição estabelece que a
União cobrirá a diferença de retorno das aplicações
realizadas sob as novas condições.

Acredito que a proposta que ora submeto aos
meus pares terá acolhida certa, condizente que é
com os mais justos objetivos de busca de um desen-
volvimento mais harmônico para o País.

Sala das Sessões 25 de maio de 2000. – Sena-
dor Agnelo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.019, DE 11 DE ABRIL DE 1990

Altera a legislação do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras
providências.

....................................................................................
Art. 2º Conforme estabelece o § 1ºdo art. 239 da

Constituição Federal, pelo menos 40% da arrecada-
ção mencionada no artigo anterior serão repassados
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), para aplicação em programas de de-
senvolvimento econômico.

§ 1º Os recursos repassados ao BNDES na for-
ma do caput deste artigo serão corrigidos, mensal-
mente, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

§ 2º O BNDES remunerará os recursos recebi-
dos na forma do caput deste artigo com juros de 5%
ao ano, calculados sobre o saldo médio diário dos re-
passes, corrigido na forma do parágrafo anterior.

§ 3º A taxa de juros referida no parágrafo anteri-
or poderá ser elevada, por decisão do Conselho Deli-
berativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(CODEFAT), para no máximo, 6% ao ano.

§ 4º Correrá por conta do BNDES o risco das
operações financeiras realizadas com os recursos
mencionados no caput deste artigo.
....................................................................................
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LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

Regulamenta o art. 159, inciso I, alí-
nea 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 pro-
vidências.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os proje-
tos lidos serão publicados e remetidos à Comissão de
Assuntos Econômicos.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 296, DE 2000

Requeiro, nos termos do art. 215, in-
ciso I, letra a, do Regimento Interno, com-
binado com o art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, com redação emprestada pela
Emenda Constitucional nº 2/94, informa-
ções ao Senhor Ministro de Estado da Fa-
zenda, sobre as seguintes questões:

1 – Relação de todos os contratos realizados
entre a Prefeitura Municipal de Parnamirim – Rio
Grande do Norte e a Caixa Econômica Federal, de 1º
de Janeiro de 1988 até a presente data, contendo:

a) respectivos valores;
b) cronogramas físico-financeiros;
c) comprovação de fiscalização de efetiva apli-

cação dos recursos em cada etapa do contrato, las-
treado por documentação e laudo técnico comproba-
tório de observância da execução;

d) datas e valores de cada liberação;
e) atestados de conclusão de cada contrato ou

situação em que se encontram.
2 – Cópia do laudo da perícia técnica realizada

recentemente, pela Caixa Econômica Federal, nas
obras de infra-estrutura urbana, para construção de
galerias de águas pluviais na Av. Getúlio Vargas, Mu-
nicípio de Parnamirim/RN.

3 – Histórico funcional e atual lotação do servi-
dor da Caixa Econômica Federal, Sr. Homero Grec
Cruz, cedido à Prefeitura de Parnamirim, desde o dia

em que foi licenciado para candidatar-se à uma cadei-
ra de Vereador.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000 – Sena-
dor Agnelo Alves.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
na forma do Regimento Interno.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a
minha inscrição, nos termos do Regimento, para uma
comunicação inadiável.

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

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Ernandes Amorim, V. Exª fica inscrito para falar em
segundo lugar.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra, Senador Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da
mesma forma, peço a minha inscrição para uma co-
municação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito para falar em terceiro lugar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
permita-me perguntar-lhe: esta sessão do Senado
será encerrada em virtude da realização da sessão
do Congresso Nacional que está marcada para às 12
horas, ou será interrompida, ao meio-dia, para ter
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continuidade após o encerramento da sessão do
Congresso?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A sessão
do Congresso Nacional será realizada ao meio-dia. A
Presidência decidirá, no momento oportuno, se esta
sessão será suspensa para ter continuidade após o
encerramento da sessão do Congresso Nacional.
Como se trata de sessão solene, acredito que a deci-
são, na ocasião, será de quem estiver na Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à lista de oradores.

Por permuta com o Senador Paulo Hartung,
concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson. V. Exª
dispõe de 20 minutos.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, ocupo hoje esta tribuna para comunicar a todos
os Colegas Senadores minha decisão de licenciar-me
desta Casa para estar disponível, em tempo integral,
para disputar a Prefeitura da cidade de Recife.

Levo do Senado muitas lições sobre como con-
duzir um argumento, ou mesmo desencadear um pro-
cesso de negociação. São tantos e tão variados os ensi-
namentos que obtive com V. Exªs, que muito ainda me
valeria aqui permanecer e aprender novas lições.

Entretanto, o dever com minha cidade me chama
a redirecionar minhas atividades: é uma responsabilida-
de que tenho como cidadão brasileiro e, principalmente,
como cidadão pernambucano e recifense.

O Recife, outrora terceira maior cidade do País,
é hoje a oitava em população e o centro da sexta mai-
or aglomeração urbana do Brasil. São 3,3 milhões de
pessoas, vivendo no Grande Recife. Destas, 1,4 mi-
lhão encontram-se na capital.

Devido à sua localização e posição estratégica
na região, encontram-se lá todas as dificuldades de
uma região pobre como o Nordeste. Há um número
enorme de imigrantes, que deixaram o sertão e de-
mais regiões nordestinas castigadas pela ausência
de chuvas e por sistemas sociais altamente injustos e
segregantes, indo para o Recife buscar melhores con-
dições de subsistência. E o que encontraram? Uma
cidade que não oferece serviços de qualidade à po-
pulação de baixa renda e recentemente dominada
por uma administração fria, de costas voltadas para
os problemas sociais de boa parte de seus cidadãos.

É contra isso, Sr. Presidente, Senador Geraldo
Melo, que lá, em Recife, está-se formando uma alian-
ça ampla em torno de minha candidatura. Essa alian-
ça terá como maior responsabilidade assegurar a
presença, na prefeitura, de uma visão clara sobre a

prioridade quase exclusiva das demandas sociais na
administração municipal, tanto quanto deveria ocor-
rer também no Governo Federal.

O nosso desafio é grande, pois não são poucos,
muito menos simples, os problemas que assolam o
Recife. O desemprego, por exemplo, questão de âm-
bito nacional, é ainda mais sério na capital pernambu-
cana, pois, entre as grandes capitais do País, Recife
detém, historicamente, as maiores taxas de desem-
prego. Pouco tem sido feito para resolver esse proble-
ma na minha cidade, demonstrando a falta de com-
promisso da administração atual com os sofrimentos
da população.

A Prefeitura do Recife, assim como as das de-
mais grandes cidades da região, podem e devem au-
xiliar na implementação de políticas nacionais de em-
prego, tais como qualificação profissional, aproveitan-
do o fato de seu poder de mobilização da sociedade
ser muito maior do que o do Estado, e seu orçamento
mais equilibrado do que o estadual, para a criação de
Fundos de Aval, cuja operação possa reduzir o de-
semprego nas suas circunscrições.

Essa política deveria alavancar o crédito popular
e o emprego, e com níveis baixos de inadimplências,
pois os critérios de controle de seleção dos empreen-
dimentos tendem a ser mais eficazes na esfera local
do que em escala nacional ou mesmo estadual.

A política de compras da prefeitura poderia ser
mais direcionada às pequenas e microempresas, es-
tabelecendo o direito destas a uma participação privi-
legiada em algumas licitações, elevando-se, com
isso, o nível de emprego na cidade.

As obras da Prefeitura deveriam também priori-
zar tecnologias intensivas em mão-de-obra, que, por
si só, já garantem a elevação do emprego. Infelizmen-
te, a atual gestão da Prefeitura do Recife nada fez no
sentido de diminuir o desemprego.

A área da habitação, sensível em nosso País,
principalmente nas cidades pobres, também está em
estado deplorável na atual gestão da Prefeitura do
Recife. Entre as grandes cidades brasileiras, Recife
só não tem situação de déficit habitacional pior do que
a de Belém.

O problema habitacional, causa de tantos sofri-
mentos para os recifenses mais pobres, requer, a
meu juízo: a mobilização dos líderes dos segmentos
sociais interessados na sua solução definitiva, para
definirem, conjuntamente, estratégias de atuação e
critérios de seleção de beneficiados; a identificação
de possíveis fontes de recursos, nacionais e estran-
geiras, e da capacidade de Recife de mobilizar recur-
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sos dos programas federais; o estabelecimento de
uma política agressiva de obtenção de lotes a baixo
custo, com o pagamento de débitos da dívida ativa,
via doações diárias por empresas estrategicamente
situadas – como o pagamento, por exemplo, de parte
do seu IPTU –, e por meio da regularização e estrutu-
ração de lotes já em mãos da Prefeitura.

Eu poderia estender-me por toda esta sessão,
com vários outros exemplos dos sérios problemas
que assolam Recife e que não têm merecido a devida
atenção da atual gestão. Entretanto, não quero can-
sar os meus companheiros com os problemas espe-
cíficos da minha cidade.

Sendo a capital pernambucana pólo regional e
ponto de convergência de tantas decisões sobre o
Nordeste, sejam elas públicas ou privadas, essa cida-
de torna-se uma das mais importantes trincheiras na
luta pelo desenvolvimento do País, pois é o Nordeste
o maior bolsão de pobreza do Brasil.

Diante disso, Srªs e Srs. Senadores, e pelo ideal
desta Casa, que chama a si, permanentemente, a
responsabilidade de enfrentar os grandes desafios
postos diante do Brasil, destacando-se, pela impor-
tância, a questão da pobreza e do subdesenvolvimen-
to, não me sinto, realmente, deixando a companhia de
V. Exªs. Continuarei muito ligado a todos nessa luta
comum, e a pobreza e a miséria do Recife estarão no
foco de minhas preocupações. Contarei, para isso,
com o apoio de V. Exªs.

Entro nesta luta em posição muito desvantajo-
sa, Presidente Geraldo Melo. Meu principal adversá-
rio conta com o apoio institucional, uma vez que é o
atual Prefeito de Recife, utilizando, sem pudor, a má-
quina da Prefeitura para sua propaganda indireta e
articulações eleitorais. Enquanto os problemas socia-
is se avolumam, a administração da nossa cidade
concentra seus gastos em propaganda paga no rádio
e na televisão.

Infelizmente, devo reconhecer que esse tipo de
desvantagem foi gerado com o meu voto, nesta Casa,
em favor da reeleição. No momento, pensávamos em
facilitar a continuidade de administrações eficientes.
Entretanto, acabamos por estimular a geração de dis-
torções de gastos, com excessiva concentração em
propaganda e no uso desenfreado da máquina públi-
ca para fins eleitoreiros, como é o caso de Recife.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que votamos
recentemente, poderá conter um pouco os efeitos
maléficos de parte das distorções causadas pela ree-
leição. Entretanto, por ser nova, é ainda incerta sua
aplicação adequada. Faço votos de que o Senado

exerça a pressão necessária no sentido de cobrar do
Executivo e das demais instituições responsáveis seu
cumprimento. Da minha parte, se eleito, assumo des-
de já o compromisso com V. Exªs de cumprir fielmen-
te esta lei, inclusive, cobrando dos meus assessores,
correligionários e mesmo dos opositores rigor neste
cumprimento. A propósito, o Prefeito atual do Recife
já se tem queixado, nos jornais da cidade, dos limites
impostos por essa Lei de Responsabilidade Fiscal, o
que demonstra sua má-fé nos gastos planejados para
este ano.

O Sr. Paulo Hartung (PPS – ES) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Ouço,
com muito prazer, o meu Líder, Senador Paulo Har-
tung.

O Sr. Paulo Hartung (PPS – ES) – Senador
Carlos Wilson, pedi este aparte, porque, antes de
chegar a esta Casa, tive a oportunidade de adminis-
trar Vitória, a capital do Estado do Espírito Santo.
Considero um estimulante desafio a possibilidade de
realizar uma gestão de qualidade para as nossas ci-
dades. O Brasil viveu um processo de urbanização
exponencial em um espaço de tempo muito pequeno,
o que nos levou à situação caótica em que nos encon-
tramos. A cidade de Recife é testemunha do que es-
tou dizendo: sua urbanização foi feita sem nenhum
planejamento, sem que se houvesse infra-estrutura
que a comportasse. E normalmente a carência de in-
fra-estrutura vem acompanhada da falta de um proje-
to administrativo e de prioridades definidas. Por isso,
congratulo-me com V. Exª. Com alegria, assisto à
essa manifestação de entusiasmo combinado com
ética, que penso serem muito importantes. No mo-
mento em que o País está apreensivo com a reeleição
dos Prefeitos municipais, V. Exª não exerce seu direito
de ficar no mandato e disputar a eleição: pede uma li-
cença, mantendo a tradição republicana brasileira –
que deveria ter continuado – e mostrando para a po-
pulação de Recife a determinação pessoal de implan-
tar lá um projeto político-administrativo. Desejo-lhe
muita sorte e a seus companheiros. Ofereço-lhe mo-
destamente duas contribuições escritas. Quando es-
tava terminando meu mandato na Prefeitura, monta-
mos uma estrutura que pudesse suportar o cresci-
mento da cidade nos catorze anos seguintes. Monta-
mos um plano estratégico para a cidade de Vitória,
elaborado a várias mãos e não dentro de gabinetes.
Praticamente, setecentas pessoas – líderes empre-
sariais, sindicais e comunitários – participaram desse
projeto. Ofereço esse plano – até porque o improviso
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marca muito a administração municipal em nosso
País – à sua equipe. Vou entregá-lo em suas mãos,
quando V. Exª terminar esse pronunciamento. A se-
gunda contribuição é um balanço da administração
que fiz na cidade – ”Caminhos de Vitória“. Pude des-
crever as políticas que desenvolvemos, principalmen-
te na área social, como a urbanização de favelas, de-
safio que seguramente V. Exª enfrentará como Prefe-
ito de Recife. Isso é o que gostaria de oferecer a V.
Exª. No mais, desejo-lhe muito sucesso, parabeni-
zo-o por seu gesto ético, que deveria marcar a vida
política do nosso País. Também espero que V. Exª
possa implementar um bom projeto, apoiado em for-
ças políticas do campo em que atuamos, e devolver à
população de Recife uma administração eficiente, efi-
caz e, acima e tudo, comprometida com a mudança
desses indicadores sociais que o IBGE nos apresen-
tou nos últimos – no caso de Recife, são muito preo-
cupantes. Muito obrigado, Senador. Desejo-lhe, mui-
to sucesso.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Sena-
dor Paulo Hartung, antes de tudo, agradeço-lhe pelo
aparte, sobretudo porque, como Prefeito de Vitória, V.
Exª foi considerado um dos melhores Prefeitos das
capitais do País. Hoje, tenho o privilégio de tê-lo como
Líder. V. Exª é um referencial importante para todos
nós, nesta Casa, e principalmente para mim. A atua-
ção destacada que V. Exª teve como Prefeito de Vitó-
ria servirá muito para a nossa administração à frente
da cidade do Recife.

V. Exª coloca à nossa disposição esse plano que
foi executado em Vitória, no tempo em que era Prefei-
to e tenha certeza de que vamos segui-lo, porque Re-
cife tem algumas semelhanças com Vitória. Recife é
uma cidade muito pobre. Em Recife, Srªs e Srs. Sena-
dores, há mais de 500 favelas, sem nenhuma in-
fra-estrutura, sem urbanização.

Com certeza, V. Exª, com a sua experiência,
como Líder do PPS, do meu Partido, será o referenci-
al na nossa administração.

O Sr. Pedro Piva (PSDB – SP) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Ouço,
com muito prazer, o aparte de V. Exª.

O Sr. Pedro Piva (PSDB – SP) – Senador Car-
los Wilson, sou especialmente suspeito neste aparte
que faço ao discurso de V. Exª. Digo suspeito pelos la-
ços de amizade que nos unem desde sua campanha
ao Senado, em que V.Exª saiu do último lugar.Conversá-
vamos a respeito da sua escalada e tínhamos certeza da
sua vitória.V.Exªconseguiu superar todos os obstáculos e

chegar em primeiro lugar nessa sua caminhada para o
Senado. Estamos assistindo hoje, novamente, a uma re-
petição daquele fato ocorrido há seis anos, mas em muito
melhores condições, Senador Carlos Wilson. Naquela
ocasião, o eleitorado de V. Exª não chegava aos 10%,
mas hoje ostenta uma marca de 15% ou 16%, subindo
paulatinamente, um a um, como se deu naquela ocasião.
V. Exª, Senador Carlos Wilson, não precisa de apoios ofi-
ciais, não precisa de apoio de Governo; nunca os teve. V.
Exª sempre trabalhou muito e tem o que é necessário: de-
terminação, conduta ética e a força de um ideal, que lhe
move desde os tempos de estudante. Grande Deputado,
Governador de seu Estado, agora vai administrar, certa-
mente, a sua cidade. Todos que o conhecem, todos os
munícipes, certamente lhe darão apoio. E a sua caminha-
da, Senador Carlos Wilson, como em toda a sua vida,
será vitoriosa. E será vitorioso o povo de Recife, será vito-
rioso o povo pernambucano, porque Recife, sendo a mai-
or cidade de Pernambuco, é o irradiador de benefícios ou
de malefícios para todo o Estado. Todos nós, Senadores,
que o conhecemos, todos nós que o admiramos, temos
apenas uma mensagem a dar a V. Exª: vá em frente, Se-
nador, e lute, como é do seu feitio. Vença essa parada,
que não é sua, mas sim da sua cidade e do seu Estado.
Felicidades! Retorne logo a Recife, para assumir a prefei-
tura da sua cidade.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Muito
obrigado, Senador Pedro Piva. V. Exª, com muita pre-
cisão, falou sobre a nossa amizade. V. Exª relembra o
tempo em que disputávamos a campanha de 1994,
quando eu era candidato a Senador e também en-
frentava uma parada muito dura. E, graças ao apoio
do povo de Pernambuco, cheguei a esta Casa como o
Senador mais votado no meu Estado.

Além disso, tive o privilégio de conviver com mu-
ita gente boa, muita gente importante e preparada,
que me influenciou durante toda a minha vida. E esse
é o caso de V. Exª, que é uma pessoa extremamente
generosa. É unânime nesta Casa a amizade que V.
Exª construiu quando aqui chegou. V. Exª assumiu o
mandato na condição de suplente do eminente Sena-
dor José Serra, mas rapidamente – era como se tives-
se tomado posse juntamente conosco, no primeiro
dia –, principalmente pelo seu caráter e pela amizade
que buscou construir, V. Exª se credenciou nesta
Casa.

Algo que lamento é perder este convívio do
dia-a-dia com as amigas e os amigos, com os compa-
nheiros do Senado. Mas o que aprendi nesta Casa,
com certeza, será extremamente importante para que
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eu possa exercer agora o cargo de prefeito da cidade
de Recife.

Muito obrigado, meu amigo, Senador Pedro
Piva.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª me permite um aparte?

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Conce-
do, com muito prazer, o aparte a V. Exª.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nador Carlos Wilson, apesar da gripe que me deixou
quase afônico, não resisto ao desejo de aparteá-lo.
Primeiramente, quero manifestar a minha admiração
pela sua coragem – coragem que eu não tive – de dis-
putar a prefeitura da sua cidade, como eu disputaria a
da minha, enfrentando um Prefeito ”montado no car-
go“. V. Exª está desprovido de recursos, e aquele Pre-
feito, sem dúvida, usará abusivamente da máquina,
apesar da legislação e da fiscalização da Justiça Elei-
toral. Por outro lado, não posso deixar de louvar tam-
bém o seu gesto, já ressaltado pelo Senador Paulo
Hartung, de se licenciar do Senado. V. Exª poderia
continuar no exercício, fingindo que exercia o manda-
to, sem exercê-lo, aproveitando-se do recesso branco
para ficar muito mais em Recife do que aqui, mas pre-
feriu afastar-se desta Casa para se dedicar inteira-
mente, em tempo integral, à campanha eleitoral. Não
sei se V. Exª terá o poder de convencer o povo de sua
cidade, que, infelizmente, tem uma periferia muito po-
bre e sujeita ao clientelismo oficial. Mas mesmo ante-
cipadamente lamentando perder o seu convívio, que
me foi tão grato nestes cinco anos, desejo-lhe real-
mente boa sorte. Espero que o povo de Recife tenha a
lucidez de entregar a V. Exª o Governo de sua cidade
natal.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Muito
obrigado, Senador Jefferson Péres. V. Exª, um dos
mais brilhantes Senadores da República, apartean-
do-me, dá-me muita força para disputar uma eleição
que, conforme V. Exª mesmo destacou, é desigual,
em que a máquina administrativa, com certeza, será
usada pelo Prefeito da cidade de Recife.

Quero registrar também o exemplo de V. Exª.
Antes de aqui chegar, V. Exª era Vereador de Manaus.
Quando chegou a ser Senador, V. Exª não era uma
pessoa, politicamente falando, muito conhecida naci-
onalmente. Mas, pela sua atuação, pelo seu deste-
mor, pela sua seriedade, V. Exª rapidamente conquis-
tou o respeito de toda esta Casa e de todo o País.

Foi um privilégio para mim tê-lo, nestes cinco
anos, como companheiro e como conselheiro. Muitas
e muitas vezes, em momentos de dificuldades nesta

Casa, recorri ao Senador Jefferson Péres para ouvir a
sua opinião. Na hora em que peço licença, quero dei-
xar muito claro que vou solicitar sempre que precisar
os conselhos do Senador Jefferson Péres, porque,
com certeza, serão conselhos que servirão para a mi-
nha carreira política e para a minha vida pública.

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

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Conce-
do, com muito prazer, o aparte a V. Exª.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Carlos Wilson, acredito que todos desta Casa estão
com o mesmo sentimento, desejando sucesso a V.
Exª.Todos nutrem por V.Exª um sentimento de amiza-
de, dada a maneira como procede aqui com todos os
Senadores. Mais do que isso, V. Exª tem dentro do
seu coração um acendrado sentimento cívico que
quero louvar. Tive oportunidade de conhecer Recife
juntamente com V. Exª, que, ao andar pela cidade, fa-
lava com tanto entusiasmo do seu Estado e, particu-
larmente, da Capital, que me contagiou profunda-
mente. Só de vê-lo com aquele ânimo, adivinhei que
V. Exª ia mesmo se candidatar à Prefeitura de Recife,
tamanho o seu entusiasmo. V. Exª falava das desi-
gualdades sociais existentes em Recife, ao mesmo
tempo em que decantava as suas belezas. Creio que
V. Exª está muito credenciado, mas sua ausência
aqui, durante esse período de licença, será muito
sentida por todos nós. Receba o meu abraço de soli-
dariedade e de muita amizade.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Muito
obrigado, Senador Ramez Tebet, com quem tive o pri-
vilégio de conviver também na CPI do Judiciário, em
que V. Exª foi o Presidente e em que tive o privilégio
de ser o Vice-Presidente. Aprendi muito com sua ex-
periência, com seu alto espírito público.

Como disse ao Senador Jefferson Péres, vou
continuar a recorrer, a pedir sempre conselhos aos
Senadores, que muito têm a acrescentar ao País e
também aos seus companheiros Senadores.

Retornando ao meu pronunciamento, Sr. Presi-
dente, quero dizer que a percepção desse quadro de
adversidades e descaminhos político-administrativos
a que me referi explicam a minha candidatura à Prefe-
itura do Recife.

Já o meu afastamento, devido à campanha, das
funções exercidas nesta Casa – o que foi destacado
tanto pelo Senador Paulo Hartung como pelo Senador
Jefferson Péres – não encontra explicação de natureza
política, pois não se faz necessária por força regimen-
tal a minha desincompatibilização do cargo de Sena-
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dor, mas é uma questão ética – que faço questão de
destacar –, dada a virtual incompatibilidade entre o
bom desempenho do mandato legislativo e o ritmo cer-
tamente exaustivo do pleito que se avizinha.

Nada me afastará, porém, do legado de sabedo-
ria política aqui adquirido, no contato diário com todos
vocês, e pelo qual serei sempre, em qualquer circuns-
tância, reconhecido devedor.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.

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

muta com o Senador Geraldo Cândido, concedo a pa-
lavra, por 20 minutos, ao Senador Ademir Andrade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejo, em primeiro lugar, agradecer a
solidariedade dos companheiros do PT e do Senador
Geraldo Cândido, por ter me cedido a sua vez. Quero
alertar os políticos, de uma maneira geral, os que têm
culpa e os que não têm, que tomem muito cuidado,
porque a mídia nacional está ávida por destruir pes-
soas, e o próprio povo parece que também está com
muita vontade de engolir políticos.

Ontem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
fui surpreendido por um noticiário da Rede Globo de
Televisão, no Jornal da Globo, que informou a prisão
do Sr. Paulo Castelo Branco, ex-Superintendente do
Ibama, no Estado do Pará, que está sob intervenção,
no momento em que ele estaria recebendo R$ 500 mil
de corrupção, de cobrança indevida de uma determi-
nada empresa madeireira no Estado do Pará. E a
Rede Globo – que de maneira irresponsável envolve
nome de pessoas sem ter base para tal – noticiou que
haviam sido presos, no aeroporto, o Sr. Castelo Bran-
co, por ter recebido R$ 500 mil de não sei quem, e
dois assessores do Senador Ademir Andrade. Os
meus dois assessores estão aqui, na galeria, o Alfre-
do Pereira de Figueiredo Júnior e o Nalber Crusius
Jober de Souza.

Sr. Presidente, quero prestar alguns esclareci-
mentos à Casa. Em primeiro lugar, quero informar
quem é esse rapaz, esse Castelo Branco; falar um
pouco de sua história. Esse Castelo Branco era o Pre-
sidente do Partido Verde (PV) no Estado do Pará. Nas
eleições de 1996, ele foi candidato a vereador e saía
dentro de uma banheira, fazendo palhaçadas, imitan-
do a campanha que algum outro do PV, em nível inter-
nacional, teria feito. Esse cidadão, no segundo turno
das eleições de 1996, apoiou a candidatura de Edmil-
son Rodrigues, do PT, que era o candidato também

do PSB; era uma coligação do PT com o PSB, entre
vários Partidos de esquerda. Por causa disso, ele ga-
nhou um cargo na Funverde, órgão da Prefeitura Mu-
nicipal de Belém. Quando chegou o momento da
campanha eleitoral de 1998, onde fui candidato a Go-
vernador, com o vice do PT e uma candidata a Sena-
dora indicada pelo PT, tivemos um entendimento, o
PSB com todos os Partidos, para formar essa frente.
Procuramos o PV, e, numa conversa com esse cida-
dão chamado Paulo César Castelo Branco, percebi
que ele já estava fechado com o governador do Pará,
Almir Gabriel, porque ele já tinha abandonado o cargo
que exercia na Prefeitura Municipal de Belém, do PT.
E aí perguntei-lhe: ”Vem cá, Paulo, o que o Almir Ga-
briel lhe deu para você pegar o PV e jogar numa alian-
ça de direita como essa? Qual é a razão? O Governa-
dor que está envolvido com assassinato de trabalha-
dores rurais“. Ele simplesmente, Senador Geraldo
Melo, abriu a gaveta, puxou seis contracheques de
assessorias especiais do Governador Almir Gabriel e
os colocou em cima da mesa. ”É por isso que estou
do lado do Almir. Com o dinheiro dessas seis asses-
sorias, eu sustento o PV no Estado do Pará“. Os con-
tracheques pertenciam a ele, à mulher dele, a não sei
quem, enfim, esse era o quadro do PV do Pará, uma
demonstração clara de que aquele Partido se vendeu
ao Governador Almir Gabriel.

Como o PMN, o Governador Almir Gabriel, do
PSDB, comprou vários Partidos Políticos nas elei-
ções de 1998 à troca de cargo de assessoria especial.
Pode ver lá, no Governo do Estado do Pará: há mais
de 500 assessores especiais do Governador, dentre
políticos desempregados, políticos sem mandato, po-
líticos que não fazem nada, todos assessores especi-
ais do Governador, inclusive esse Paulo Castelo
Branco.

Pois bem, o Governador deveria ter prestado
atenção, porque uma pessoa que se vende por cargo
público – porque nunca trabalhou no Governo do
Estado do Pará, foi assessor especial durante todo
esse tempo – não pode ser séria e honesta, não tem
condições de ser. Mas, mesmo assim, sabendo que
Paulo Castelo Branco se vendeu ao Governo do Esta-
do do Pará a troco de seis assessorias... E quando ele
falou isso para nós, quando ele puxou os seis contra-
cheques e me mostrou, ele queria, Senadora Marina
Silva, que o Edmilson Rodrigues desse, em troca,
uma secretaria: ”Bom, se vocês derem uma secreta-
ria, nós voltamos para vocês, quer dizer, nós voltamos
para o lado do PT“. Ora, como nem o PT nem o PSB
nunca foram Partidos de fazer esse tipo de sujeira, ele
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ficou lá com as suas seis assessorias no Governo
Almir Gabriel, como tem o PMN e outros Partidos no
Estado do Pará, inclusive o próprio PDT, que é, la-
mentavelmente, completamente ligado ao Governo e,
portanto, não fez campanha para o Lula, para o PT,
nem para o Brizola. O Governador deveria compreen-
der que uma pessoa que se vende não é séria. E,
nessa confusão do Ibama e na disputa com o Sena-
dor Jader Barbalho, S. Exª indicou um irresponsável
como esse para presidir o Ibama. Esse cidadão não
tem nenhuma formação relacionada a meio ambien-
te, apenas é o Presidente do PV no Pará.

Quando ameaçaram colocar um candidato de
um Deputado Federal corrupto do Pará, que indicou o
presidente da Fundação Nacional de Saúde, que deu
um desfalque de R$ 8 milhões, em seis meses de ad-
ministração, para votar a reeleição do Fernando Hen-
rique Cardoso e para ganhar um cargo na Fundação
Nacional da Saúde – e ganhou um cargo do Incra em
Paragominas –, quando esse Deputado, que em outra
ocasião citei seu nome, disse que iria colocar o diri-
gente do Ibama, vim a esta tribuna e pedi ao Presi-
dente da República e ao Ministro do Meio Ambiente
que colocasse naquele cargo um técnico competente
e capaz e não um cargo político, porque havia uma
disputa entre Almir Gabriel e Jader Barbalho. Pois
bem, o Sr. Almir Gabriel bateu o pé e colocou esse ci-
dadão à frente do Ibama. Lamentavelmente, esse ci-
dadão é amigo pessoal há muitos anos e compadre
do Alfredo Júnior, que trabalha comigo desde à época
em que eu era Deputado Federal. Durante todos es-
ses anos, já não faço nem a conta deles, jamais vi
qualquer atitude que desabonasse a conduta do com-
panheiro Alfredo.

Esse cidadão chegou aqui, ontem, e pediu ao
Alfredo que lhe desse uma carona, porque ele preci-
sava ir ao aeroporto. O Alfredo estava ocupado, traba-
lhando nos preparativos de um congresso que o PSB
vai realizar neste final de semana, no Estado do Pará.
Portanto, não pôde ir. Como o cidadão é muito amigo
do Alfredo, ele pegou o seu carro e pediu ao Nalber –
meu outro assessor, que está ali do lado – para levar
esse cidadão ao aeroporto, aqui em Brasília.

O Nalber, então, foi dirigindo. Parou no aeropor-
to e estacionou o carro, esperando o que o Castelo
Branco iria fazer. Ele disse que iria pegar alguém, que
faria um não sei que com o Ministro; enfim, não se ex-
plicou muito bem. De repente, quando o Nalber esta-
va lá, chegou a Polícia Federal e perguntou: ”O se-
nhor está com o Paulo Castelo Branco“? ”Estou“.
Eles, então, algemaram o Nalber e o levaram preso.

Obrigaram o Nalber a ligar para o Alfredo e a di-
zer que o carro do Alfredo estava batido e que ele fos-
se imediatamente para lá. O Alfredo pegou um táxi e
seguiu para lá. Quando chegou, veio a Polícia Fede-
ral, colocou-lhe algemas e levou-o preso também. Fi-
zeram pressão de todo tipo em cima dos companhei-
ros. Quando perceberam que o Nalber e o Alfredo não
tinham nada a ver com a história, liberaram-nos na
mesma hora.

Ocorre que, no jornal da Rede Globo, saiu uma
notícia como essa. Ora, os senhores não podem ima-
ginar o que ela representa! A Rede Globo não citou
que a culpa era do Alfredo ou do Nalber, não. Disse-
ram: ”Prenderam fulano de tal recebendo R$ 500 mil
de propina e, junto com ele, dois assessores do Sena-
dor Ademir Andrade“. Imaginem os senhores o que
isso representa!

Ontem recebi telefonemas até as 3h da madru-
gada. Todo o Estado do Pará está num amplo proces-
so de negociação política. Temos recebido informa-
ções de coligações. Hoje mesmo, às 15h, haverá uma
reunião com o Partido dos Trabalhadores e com o
Prefeito de Belém, para discutirmos a aliança de Be-
lém. De repente, é publicada uma notícia dessa!

A minha secretária ligou hoje para acertar o lo-
cal onde realizaremos o congresso, e a funcionária
caiu na gargalhada: ”Ah, é gente do Senador! Agora
vocês estão importantes, assessores do Senador“!

Esse tipo de jornalismo é cafajeste, é um jorna-
lismo irresponsável, é um jornalismo que envolve o
nome das pessoas sem se ter certeza de absoluta-
mente nada! É lamentável, Sr. Presidente, porque
essa notícia se espalha no País inteiro.

Ontem recebi telefonemas do Rio Grande do
Norte, de companheiros do PSB do País inteiro. Liga-
ram para saber o que estava acontecendo. E não te-
mos absolutamente nada a ver com a história.

O cidadão que está preso já está dizendo por aí
– matéria que inclusive já foi publicada no Diário do
Pará – que, dos R$ 1,5 milhões que ele pediu de pro-
pina numa madeireira, metade era para o Sarney Fi-
lho, Ministro do Meio Ambiente, que estava de acordo
com ele. Esse cidadão era assessor especial do Go-
vernador Almir Gabriel. Foi S. Exª que o indicou para
dirigir o Ibama. Uma pessoa sem nenhuma compe-
tência, sem nenhuma condição de dirigir um órgão de
tamanha importância.

Não temos nada a ver com a história. Lamenta-
velmente, há um assessor que é compadre do cida-
dão, que lhe dá uma carona e termina envolvido numa
situação como essa.E os nomes dos assessores nem
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sequer foram citados em algum lugar. Como foi publi-
cado o artigo? ”São dois assessores do senador Ade-
mir Andrade“.

A minha assessora de imprensa afirmou que a
Globo News noticiou novamente agora de manhã que
os ”dois assessores do Senador Ademir Andrade es-
tão envolvidos nessa situação“.

É lastimável esse tipo de situação. Para conser-
tar um negócio desses é difícil. Às vezes, um minuto
de televisão joga fora uma vida de sacrifícios, uma
vida de luta, uma vida honrada. Esse tipo de notícia
coloca em dúvida a conduta da pessoa.

Tenho quase 30 anos de luta política neste País;
quase trinta anos! Desde 1976 estou na luta partidária.A
minha vida inteira foi dedicada ao povo. É uma vida de
sacrifícios, de dificuldades. De repente, a Globo noticia
que um cidadão ”foi preso com dois assessores do Se-
nador Ademir Andrade“. Precisava dizer isso? Uma notí-
cia dessa deveria ser apurada, porque ninguém mais a
esquece.A dúvida vai gerar sempre a gozação, a brinca-
deira, o inferno nas nossas vidas;ela estará permanente-
mente na boca do povo.

Por isso, faço aqui este esclarecimento. Espero
que os fatos sejam apurados até o fim.

Lamento porque quem deveria dar explicação
sobre esse fato é o Governador Almir Gabriel, que
exigiu a nomeação desse cidadão, que o nomeou
como seu assessor especial sem que ele trabalhasse
um dia no governo desde as eleições de 98 até hoje.
Ele é quem deveria dar explicações por indicar um
corrupto, incompetente para ser dirigente do Ibama
no Estado do Pará.

Lamento tudo isso, porque as conseqüências
são muito graves, embora não tenham dito que sou o
culpado. Disseram apenas que prenderam dois as-
sessores meus. Mas um cidadão lá de Oriximiná, de
Santarém, de Itaituba, etc onde estamos negociando
composições políticas, o que vai imaginar, Senadora
Heloisa Helena? Um cara que recebe R$ 500 mil de
propina, um ato de corrupção, juntamente com dois
assessores do Senador Ademir Andrade!

Eles foram liberados logo, uma hora e meia de-
pois do fato, porque prestaram depoimento e esclare-
ceram tudo.Não houve nenhum problema.Ficou claro
que não havia absolutamente nada. Porém, o meu
nome foi incluído nessa situação extremamente com-
plicada.

Espero que a Globo – e hoje a matéria foi repeti-
da na Globo News – procure saber qual o depoimento
que esse corrupto vai prestar no Pará, quem ele vai
culpar, se essa história do Sarney Filho tem funda-

mento ou não. Não acredito que tenha, mas está lá a
manchete do Diário do Pará – que, aliás, é o jornal do
Senador Jader Barbalho –, dizendo que o dinheiro foi
dividido: um milhão para o Sarney Filho e parece que
500 mil para ele. Algo assim.

Vejam como pagamos pela irresponsabilidade
de alguns!

O que critico é essa pressa, essa ganância,
essa ânsia da imprensa para envolver políticos na mí-
dia. Sou um político de Oposição. Sou Oposição ao
Governador do Pará, sou Oposição ao Governo Fe-
deral. Não tenho direito de indicar ninguém a cargo
nenhum; não recebo favor algum do Governo, nunca
recebi e nem precisei receber. Vivi a minha vida toda
às minhas próprias custas e com sacrifícios. Vivi as-
sim porque quero um País justo, um País sério. Sou
capaz de qualquer coisa por esse meu objetivo, por
esse meu ideal.

Como é que um dirigente da Globo pode expor o
nosso nome assim? Não tenho nada a ver com o Go-
verno. Sou um oposicionista. Que ligações eu teria
para participar da indicação de um cidadão do Iba-
ma?

Somos Oposição ao Governo. Não nos troca-
mos por cargos. Não nos vendemos. Somos sérios.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – V. Exª
me permite um aparte, nobre Senador?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Pois
não. Ouço, com satisfação, o aparte de V. Exª, Sena-
dor Roberto Saturnino.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Senador
Ademir Andrade, desejo apenas expressar a minha
completa, mais profunda e total solidariedade neste
caso, em que o nome de V. Exª é jogado, de forma ir-
responsável, numa notícia sem nenhum fundamento,
essa é que é a verdade. Como V. Exª disse, uma notí-
cia dessas repercute de uma forma que dificilmente
se consegue reparar. Infelizmente, permanece em
muitas cabeças, muitas mentes, esse pensamento,
essa ilação absolutamente fora de propósito e fora da
realidade. Esse é o efeito de uma notícia irresponsá-
vel como essa. É evidente que V. Exª está acima de
qualquer tentativa de aleivosia ou de envolvimento do
seu nome. Sei o quanto isso atinge V. Exª, porque
cada um de nós já teve uma experiência análoga, se-
melhante, que partiu de quem pretende atingir os po-
líticos. “Se é político, inclua na notícia, porque isso re-
percute no seio do povo”. Expresso a V. Exª a minha
total e completa solidariedade. Acho que V. Exª faz
muito bem em usar a tribuna para jogar essa notícia
na nossa emissora.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Muito
obrigado pelo seu aparte, Senador Saturnino.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador Ademir Andrade?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con-
cedo o aparte à Senadora Heloisa Helena.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Ademir, quero também me solidarizar com V. Exª,
porque, embora não tenha tido a oportunidade de ou-
vir e ver o noticiário ontem, fui informada de sua gravi-
dade pela companheira Marina. Sei o quanto são do-
lorosas, o quanto mexem profundamente com cada
um de nós as notícias irresponsáveis veiculadas pe-
los meios de comunicação. Tive oportunidades, na
minha vida, de ser vítima dessas notícias de uma for-
ma tão abominável que, realmente, sei o quanto me-
xem diretamente com a nossa dignidade, com a dos
nossos filhos, das nossas famílias e dos nossos com-
panheiros. Sei o que é ser vítima e sei a dor que isso
causa em cada um de nós. Aqueles que não são dig-
nos, que não são honestos, às vezes até vão aos mei-
os de comunicação e mentem, esbravejam, dizendo
que não é com eles. Sei que, às vezes, isso acontece.
E é isso que faz com que a população odeie os políti-
cos. O cinismo e a desonestidade de alguns acabam
marcando todos nós de uma forma generalizada.
Então, quero dar a minha solidariedade a V. Exª, a
qual, sei, é compartilhada por todos que fazem parte
do Bloco da Oposição, do PT e do PDT.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Muito
obrigado pelo seu aparte, Senadora Heloisa.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador Ademir Andrade?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con-
cedo o aparte à Senadora Marina Silva.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Ademir Andrade, primeiramente, quero também soli-
darizar-me com V. Exª e dizer que o fato de os asses-
sores de V. Exª terem dado uma carona para alguém
com quem tinham uma ligação pessoal poderia ter
acontecido com qualquer dos presentes, ainda mais
se essa pessoa era um ocupante de função pública
que chegou ao gabinete de um Senador e pediu a um
funcionário que o levasse ao aeroporto. Suponhamos
que V.Exª estivesse no gabinete, chegasse uma auto-
ridade – mesmo que fosse alguém de quem V. Exª
discordasse politicamente – e lhe pedisse que a le-
vasse ao aeroporto, ao Ministério do Meio Ambiente
ou a qualquer outro lugar. V. Exª, por isso, já deveria
ser envolvido como cúmplice no que esse indivíduo
estivesse fazendo? Como V. Exª estava agindo de

boa fé, a última coisa que iria supor é que ele estives-
se indo ao encontro de semelhante loucura. Então, V.
Exª tem toda razão de estar indignado. Espero que
isso possa ser esclarecido, repondo-se a verdade.
Poderiam ter sido ditos os nomes das duas pessoas
que estavam dirigindo o carro, mas a manchete ate-
ve-se ao fato de que essas pessoas eram funcionári-
os de V. Exª, como se V. Exª tivesse, por conseqüên-
cia, algum tipo de envolvimento no que estava acon-
tecendo. Para o Brasil, a figura do Sr. Castelo Branco
era a de alguém que vinha denunciando uma série de
problemas, que tinha uma posição atuante, inclusive
apenando madeireiros e tentando fazer com que es-
sas pessoas parassem de praticar contravenção no
seu Estado. De repente, pegaram essa pessoa sen-
do, digamos assim, corrompida por seja lá quem for.
Portanto, V. Exª tem razão de estar indignado e de
querer provar que, claro, não tem envolvimento com o
fato. V. Exª já historiou a relação pessoal que existia,
de compadre, mas, lamentavelmente, o seu nome,
por ser um Senador da República, ao aparecer junto
com a notícia, cria um tipo de vinculação. Entendo
perfeitamente a sua indignação e penso que a injusti-
ça é a última coisa com que devemos nos conformar,
seja ela contra quem for. Não fosse V. Exª do Bloco
de Oposição e identificado com os assuntos progres-
sistas, de Oposição desta Casa, eu estaria indignada
da mesma maneira, por que não costumo fazer políti-
ca manchando a honra de pessoas inocentes. Todas
as denúncias que fiz contra o Governador Orleir Ca-
meli foram com base em documentos e denúncias
graves. Nunca, graças a Deus, inventei um tim-tim só
por se tratar de um adversário político. No caso de V.
Exª, uma pessoa com tradição de honestidade, com
uma vida de sacrifício, como V. Exª acabou de histori-
ar, é inaceitável.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Muito
obrigado pelo seu aparte, Senadora Marina.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me um aparte, Senador Ademir Andrade?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
o Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Ademir Andrade, conhecemo-nos e somos com-
panheiros desde quando fomos Deputados Federais,
de 1983 a 1987, e, novamente, no período em que
nos tornamos colegas nesta Casa. Quero dar o meu
testemunho de que, em todas as suas ações, sempre
pude ver a seriedade de propósitos e de procedimen-
tos na sua vida política e a transparência com que
age, a forma com que sempre dialoga conosco e, ob-
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viamente, com sua equipe. Então, V. Exª nos faz o re-
lato de um erro no noticiário da Rede Globo, da Globo
News Television, que, certamente, precisa ser retifi-
cado, e justifica inteiramente sua indignação, que é
também a minha, a nossa, a de todos os que aqui já ex-
pressaram esse sentimento. Quero reiterar que V. Exª
tem o nosso apoio no que diz respeito à sua conduta,
tendo em vista a seriedade e a honestidade da sua vida.
Certamente, V. Exª explicou muito bem a coincidência
que ocorreu durante um ato normal, de atenção de seus
assessores em levar uma pessoa ao aeroporto. Estou
inteiramente de acordo com o que disse a Senadora
Marina Silva e recomendo à Rede Globo que faça a de-
vida retificação do noticiário.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Obri-
gado, Senador Suplicy, pelo seu aparte.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador Ademir Andrade?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Se a
Presidência permitir, após os apartes, encerrarei o
meu discurso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
aguardará a intervenção dos Senadores que desejam
apartear V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Con-
cedo o aparte ao Senador Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Sena-
dor Ademir Andrade, qualquer jornalista mediana-
mente informado sabe que um Senador de Oposição
não influi no Governo, não nomeia e não libera ver-
bas, não tem condição alguma de vender um favor.
Sem a menor sombra de dúvida, os jornalistas da
Globo sabiam disso. Ontem, quando ouvi a referên-
cia ao seu nome, achei-a ridícula, exatamente por es-
sas razões que estou alinhando. Mas o País não sabe
disso.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É ver-
dade.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Fora do
seu Estado, muito pouca gente sabe se V. Exª é do
PSB, se é de Oposição ou não. Então, a Globo o feriu
fundo com uma desinformação. Mas que não fique
esta sessão restrita ao lamento e à solidariedade.
Aproveito este aparte que V. Exª me concede para re-
querer que a Mesa do Senado, ouvido o Plenário, ofi-
cie à Rede Globo que o Senado Federal espera – e
digo espera porque a Câmara ainda não votou a lei,
aprovada por unanimidade no plenário do Senado Fe-
deral, que consagra o direito de resposta – que a
emissora dê a V. Exª o oportuno e necessário direito
de resposta, ainda hoje, nos seus jornais e em todos

os jornais e espaços onde a denúncia absurda foi fei-
ta. Transformo este meu aparte num requerimento ao
Presidente em exercício, Geraldo Melo: um ofício à
Rede Globo dizendo que o Senado da República es-
pera que ao Senador injustamente agredido seja
dado o direito de resposta, nos mesmos espaços
onde a informação ofensiva foi veiculada.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agra-
deço a manifestação de V. Exª e diria, Senador Geral-
do Melo, até como integrante desta Mesa e como se-
gundo Vice-Presidente do Senado da República, que
mereço, creio eu, a solidariedade dos companheiros,
porque essa coisa foi muito grave e a conseqüência é
enorme.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
V. Exª.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Nobre
Senador Ademir Andrade, V. Exª merece e tem a nos-
sa solidariedade. Sr. Presidente, quero subscrever
também o requerimento formulado pelo Senador Ro-
berto Requião.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Descul-
pe-me a interrupção.

A Mesa solicita ao Senador Roberto Requião
que formalize o requerimento. Então, terá todo o pra-
zer em consultar o Plenário sobre a sua proposta.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
o Senador Roberto Freire.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Senador
Ademir Andrade, não vi o noticiário, mas fui informado
por alguns Parlamentares, e agora pelo discurso de V.
Exª. Também eu quero trazer a minha solidariedade,
fazendo um pequeno comentário. Há tempos o pre-
conceito ajuda – e aqui não vou levantar a questão se
houve ou não má-fé, ou a quem interessa esse tipo de
questionamento – à determinadas atividades ou ca-
racterísticas pessoais ditadas pela imprensa. Sem
nenhuma solidariedade em relação aos que possam
ter participado de qualquer fato, mas, interessante,
quando tem um evangélico, noticia-se a prisão do
evangélico; não a do católico. Noticia-se a prisão, se
por acaso for, ou de algum ato ilícito, do judeu. Não
caracteriza o fato, se houver qualquer ilícito ou prisão.
Sabe quem está entrando nisso? Qualquer pessoa
que tiver ligação com político, é do político. É só um
preconceito. Porque V. Exª não tem nada a ver com
isso. Mas pelo fato de alguém ser ligado a V. Exª, o po-
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lítico entra no meio. Pouco importa saber qual a rela-
ção dessas pessoas, porque são cidadãos, que têm
que responder pelos seus atos. A responsabilidade
teria que ser buscada pela Polícia e esta ser respon-
sabilizada inclusive por esses cidadãos, independen-
te do local onde trabalhassem ou a quem assessoras-
sem. Mas, infelizmente, de imediato, chapa, mesmo
não tendo nada com isso! A minha solidariedade.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Muito
obrigado, Senador Roberto Freire, pelo seu aparte.

Sr. Presidente, ao encerrar quero dizer que é en-
graçado determinadas coisas. Trabalhamos, traze-
mos idéias, apresentamos propostas e a Globo não
noticia o nosso nome.

Recentemente, Senadora Heloisa Helena, a
Globo fez uma reportagem sobre uma emenda de mi-
nha autoria que propicia a participação de mulheres
no Supremo Tribunal Federal. Fiquei feliz da vida! Fui
chamado para falar, para informar o porquê da emen-
da, de onde surgiu a idéia, enfim. E a Globo fez um
bloco de cinco minutos no Jornal Nacional sobre a
emenda. Entrevistou até o Ministro do Supremo. No
entanto, não foi citado o nome do autor da emenda.

Vejam bem: fiz uma proposta, fui o seu autor,
tive a idéia, a Globo fez uma reportagem de cinco mi-
nutos sobre a matéria – isso ocorreu há cerca de sete
meses – , e nem sequer citaram o nome do autor da
proposta no noticiário da Globo.

No entanto, porque se trata de dois assessores
meus, devido a uma questão de gentileza, aconteceu
o que aconteceu! Aí o primeiro nome que aparece é o
do Senador Ademir Andrade!

Sr. Presidente, aqui está a lista da assessoria
especial do Governador Almir Gabriel. Mais de 200
assessores ganham sem fazer absolutamente nada.
São políticos desempregados, ou que perderam a
eleição. Entre eles, estava o Sr. Paulo Castelo Branco,
dirigente do Ibama no Estado do Pará.

Muito obrigado pela solidariedade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador

Ademir Andrade, a Mesa deseja expressar sua soli-
dariedade a V. Exª, que, como segundo vi-
ce-Presidente da Casa, é um dos seus membros, e
lamenta o ocorrido, não só por atingir a V. Exª, mas
pela situação atual dos Parlamentares e políticos bra-
sileiros, que, algumas vezes, são criticados severa-
mente, porque, no entender dos nossos críticos, não
estão cumprindo o seu dever. Mas dentro da socieda-
de brasileira não apenas os políticos têm deveres a
cumprir. Todas as atividades existem porque as pes-

soas que se dedicam a elas, também têm deveres a
cumprir. Lamento muito quando a atividade de infor-
mar, tão importante para a sociedade e para a demo-
cracia, reduz-se à desinformação e deformação, o
que é tão grave quanto o desvio de comportamento
de qualquer Parlamentar ou de qualquer político.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Juvêncio da Fonseca, peço desculpas a V. Exª, por-
que o tempo da Hora do Expediente já está esgotado
e tenho que prorrogá-lo, na forma regimental, para
ouvir três comunicações inadiáveis.

V. Exª é o próximo orador inscrito. Mas, infeliz-
mente, temos que dar preferência à Ordem do Dia.

Prorrogo, portanto, a Hora do Expediente, na
forma regimental.

Antes de conceder a palavra ao Senador Morei-
ra Mendes, quero esclarecer que a Mesa não pode,
com relação à inscrição dos Senadores que desejam
fazer comunicação inadiável, ficar atenta ao gesto de
levantar microfones. Isso não é pedir a palavra. A
Mesa inscreve o Senador pela ordem em que ele
pede e recebe a palavra. Assim, a palavra não é con-
cedida pela ordem de quem levanta o microfone pri-
meiro, porque a Mesa não tem nenhuma obrigação
de estar conferindo quem levantou o microfone prime-
iro ou quem levantou depois. Inscreve-se primeiro o
Senador que primeiro pediu a palavra pela ordem,
que teve a palavra pela ordem e pediu a sua inscrição.

V. Exª tem a palavra, Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero hoje
comunicar a este Plenário que Porto Velho, capital do
meu Estado, sediará um dos maiores acontecimentos
do setor educacional do País. Trata-se da II Reunião
Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de
Educação – Consed 2000 –, que acontece nesta
quinta e sexta-feira.

Segundo a Secretária de Educação do Estado,
a Prof. Sandra Marques, o evento reunirá várias auto-
ridades, entre as quais, secretários estaduais de edu-
cação de todo o País.

O Ministro da Educação, Paulo Renato Souza,
chegou a confirmar presença, mas, devido a outros
compromissos, cancelou a sua visita ao Estado, o que
lamentamos.

A realização do evento em Rondônia representa
uma conquista do Estado, porque trará à capital edu-
cadores de todo o País, que conhecerão as potencia-
lidades rondonienses e divulgarão o Estado em ou-
tras Unidades da Federação – conhecerão especial-
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mente o brilhante trabalho que vem desenvolvendo a
Professora Sandra, Secretária de Educação, sob o
comando do Governador José Bianco, à frente da Se-
cretaria de Educação.

Gostaria de acrescentar a esta comunicação,
Sr. Presidente, o registro do lançamento, no último dia
22, pelo Reitor da Universidade Federal de Rondônia
(Unir), Professor Êne Glória, do anúncio do primeiro
vestibular de Medicina, a ser realizado em Porto Ve-
lho no próximo mês de julho. O curso terá início no
próximo ano, inicialmente com 40 vagas. É a realiza-
ção acalantada por gerações de rondonienses. Mais
do que um mercado que se abre para nossos jovens,
que não mais precisarão buscar em centros de estu-
do mais adiantados os ensinamentos necessários
para atender a sua demanda vocacional, Rondônia
passará a contar com profissionais ligados direta-
mente com os usos e costumes da nossa região.

Com a chegada do curso de Medicina em uma
região distante e com uma população carente e es-
quecida como a nossa – fato aqui por mim tantas ve-
zes denunciado –, Rondônia começa a sair das som-
bras a que historicamente esteve relegada e dá um
passo gigantesco por meio da educação. Como nós,
todo o País espera que outros mais sejam dados,
como os que levaram a conquistar, mediante progra-
mas do segmento fundamental de ensino: o Dinheiro
na Escola, a Merenda Escolar, a Bolsa-Escola, o Fun-
do de Valorização do Magistério, entre outros.

Como resposta a esse esforço gigantesco que o
Governo José Bianco, na pessoa da entusiasmada e
competente Secretária de Educação, Professora
Sandra Marques, vem promovendo na área de educa-
ção do Estado, o Ensino Básico e Médio vem assina-
lando índices crescentes de aumento de matrículas e
de queda na repetência escolar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ficam re-
gistrados, portanto, este dois importantes eventos, a
que já me referi: a realização da II Reunião Ordinária
do Conselho Nacional de Secretários de Educação –
Consed 2000 e a criação da Faculdade de Medicina
do Estado de Rondônia.

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. Ademir Andra-
de, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao Senador Ernandes Amorim, por
cinco minutos, para uma comunicação inadiável.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Para
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como não poderia
ser diferente, nem poderia deixar para depois, faço
esta comunicação não apenas à Casa, mas principal-
mente ao Presidente da República e à sua assesso-
ria, que está tratando da reedição da Medida Provisó-
ria que dispõe sobre o Código Florestal. E o faço por
escrito, para que a assessoria do Governo tome co-
nhecimento.

A imprensa anuncia que a proposta do Conama,
rejeitada na Comissão do Congresso que examina a
Medida Provisória nº 1.556-49, que dispõe sobre o
Código Florestal, será incluída em sua reedição, nes-
te final de semana, dia 28.

Registro que os Procuradores do Estado de São
Paulo e professores de Direito Ambiental manifesta-
ram-se contra essa inclusão, apoiando a indicação do
Deputado Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, para a
retirada da Medida Provisória, baseados na tese de
que a reforma do Código Florestal deve acontecer em
rito ordinário, ou seja, por meio de projeto de lei.

Na verdade, a proposta do Conama, encami-
nhada pelo Ministro Sarney Filho, atende aos interes-
ses do G-7, ferindo a Constituição em relação à refor-
ma agrária e à propriedade rural por estrangeiros. Ela
permite que países e empresas, sem autorização do
Congresso Nacional, cheguem a possuir títulos cor-
respondentes a direitos sobre a vegetação em áreas
de servidão florestal, que institui patrimônio natural
particular e reserva florestal voluntária.

Então, ao final, o pobre não pode desbravar a
terra inculta para suprir sua vida, e o Brasil é transfor-
mado em absorvente do mundo.

Os países do G-7 continuam com o desenvolvi-
mento acelerado, emitindo carbono, ao custo da imo-
bilização de mais de 50% do território nacional, em
reservas florestais e áreas de preservação perma-
nente, e da possibilidade de servidão do restante.
Tudo para servir de depósitos e sumidouros do carbo-
no em excesso na atmosfera, que provoca alterações
climáticas com desastres ecológicos.
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Isso está acontecendo em meio à corrupção no
Ibama, no Estado do Mato Grosso, e, agora, à prisão
de um ex-Superintendente do Pará, ligado a movi-
mentos ambientais, que cobrou R$2 milhões para ”re-
tirar“ multas de uma madeireira, que ele mesmo havia
aplicado, com a colaboração do Greenpeace.

O Greenpeace é um dos principais agentes da
política ambiental do G-7 no Brasil, que, junto a outras
ONGs, também financiadas por empresas de petró-
leo, tem alimentado a imprensa para promover a pro-
posta do Conama.

Então, se há dúvidas sobre a proposta, que não
é urgente, também não é recomendável a sua adoção
por medida provisória, sem maiores exames, ao con-
trário do que ocorreria com o processo legislativo re-
gular.

Nesse sentido, Sr. Presidente, solicito que o
Presidente da República seja alertado sobre isso, dei-
xando a reforma do Código Florestal para a via ordi-
nária, ou seja, por meio de um projeto de lei.

Em vez de o Presidente reeditar essa medida
provisória, com base na proposta do Conama, que re-
presenta o G-7, ou seja, os interesses internacionais,
que esse projeto seja discutido aqui, nesta Casa, pe-
los Parlamentares, ouvindo-se todos os segmentos.

Deixo, portanto, Sr. Presidente, registrado o
nosso apoio. Como V. Exª deve saber, quando che-
guei a esta Casa, também fui alvo de denúncias infun-
dadas. Passei por esse sofrimento e sei o prejuízo
que esse tipo de atitude causa para um político. Como
o Ministro José Sarney Filho foi citado nessa questão
da corrupção, espero que S. Exª tenha oportunidade
de se manifestar e que essas denúncias sejam apura-
das. Seja por R$2 milhões ou R$500 mil, não se admi-
te o envolvimento de uma autoridade de alto nível
nesse sistema de corrupção. S. Exª demonstrou a
quem pertence a indicação desse cidadão que foi
preso.

Esperamos que os fatos que envolvem essas
denúncias sejam apurados e esclarecidos.

Sr. Presidente, peço que conste dos Anais a re-
portagem referente ao Ibama, publicada na Folha de
S.Paulo, o requerimento e a indicação do Deputado
Nelson Pellegrino.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ERNANDES AMORIM
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

SUPERINTENDENTE É PRESO
POR EXTORSÃO

Luís Indriunas
Da Agência Folha, em Belém

O superintendente afastado do Ibama do Pará, Paulo Cas-
telo Branco, que no início do mês fez denúncias de corrupção no
órgão, foi preso em flagrante ontem a noite pela Polícia Federal,
em Brasília, por tentativa de extorsão.

Castelo Branco foi pego recebendo R$500 mil de um dire-
tor da madeireira japonesa Eidai do Brasil, que chamou a PF
para o flagrante. Segundo a empresa, Castelo Branco teria pedi-
do R$2 milhões para eliminar multas.

Segundo o delegado Hélio Khristian, Castelo Branco será
indiciado por crime de extorsão. A PF ainda investiga acusações
de formação  de quadrilha.

Segundo a Eidai, Castelo Branco usou o nome do minis-
tro José Sarney Filho (Meio Ambiente) para tentar extorquir o di-
nheiro.

A PF prendeu também um intermediário, conhecido apenas
como Tanaka, que teria negociado os valores com a empresa.

O ex-superintendente deveria ser transferido na madruga-
da de hoje e ficaria preso na superintendência da PF no Estado.

Castelo Branco fez as denúncias que provocaram interven-
ção federal do IBAMA – Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais
Renováveis e do Meio Ambiente, do  Pará no início do mês.

Ele foi afastado depois de acusar a existência de uma “má-
fia”, que liberaria projetos irregulares de manejo florestal, envol-
vendo dois  ex-superintendentes no Estado.

Com o Greenpeace, Castelo Branco multou a Eidai em
R$20 milhões em dezembro do ano passado, quando foram en-
contradas madeiras retiradas irregularmente no depósito da em-
presa.

Castelo Branco é jornalista e foi o fundador do Partido
Verde no Pará. Durante os meses em que ficou na superinten-
dência do Ibama (outubro de 99 a abril deste ano), dizia ter rece-
bido ameaças de morte e andava com seguranças.

Seu assessor, Itamar França, disse que o ex-superinten-
dente foi vítima de uma armação. “Estamos surpresos”. Até as
21h30 de ontem, o Greenpeace não havia se manifestado sobre
a prisão.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Requer o envio de Indicação ao Poder Exe-
cutivo, relativa à Medida Provisória nº 1.946-49, de
27 de abril de 2000, publicada no Diário Oficial da
União de 28 de abril, sexta-feira.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Inter-

no da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Exª seja encaminha-
da ao Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo que, em
face da inexistência dos pressupostos do art. 62 da Constituição
Federal, retire a Medida Provisória nº 1.956-49, de 27 de abril de
2000, publicada no Diário Oficial da União do último dia 28 de
abril, sexta-feira.
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Sala das Sessões 17 de maio de 2000. – Deputado Nel-
son Pellegrino

INDICAÇÃO Nº , DE 2000
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Sugere à Casa Civil da Presidência da Repú-
blica e ao Ministro do Meio Ambiente a retirada da
Medida Provisória nº 1.956-49, de 2000, que dá nova
redação aos arts. 3º, 16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15
de novembro de 1965 e dispõe sobre a proibição do
incremento da conversão de áreas florestais em
áreas agricolas na região Norte e na parte norte da
região Centro-Oeste, e dá outras providências.

Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Casa Civil, Pe-
dro Pullen Parente e Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio
Ambiente, Sarney Filho:

A Medida Provisória 1.956-49, publicada no Diário Oficial
da União na sexta-feira, 28 de abril do ano em curso, dá nova re-
dação aos arts. 3º 16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de novembro de
1965, dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de
áreas florestais e áreas agrícolas na região Norte e na parte nor-
te da região Centro-Oeste, e dá outras providências, vem sendo
reiteradamente reeditada há quatro anos pelo Poder Executivo.

A Medida Provisória em tela trata de conteúdo jurídico que
merece ser avaliado pelo Congresso Nacional segundo o rito pro-
cessual legislativo ordinário, único que daria a assunto dessa im-
portância – objeto inclusive, de várias normas internacionais já in-
ternalizadas pelo Brasil através de ratificação – a oportunidade
de ser sopesado pelas comissões temáticas pertinentes da Câ-
mara dos Deputados e do Senado Federal, tais como as que ana-
lisam assuntos sociais, ambientais, agrários, econômicos e de re-
lações internacionais.

É, pois, não só diametralmente oposto à melhor doutrina
jurídica, como completamente inconveniente que esse assunto
seja examinado pelo rito processual legislativo excepcional, com
prazos excessivamente exíguos não só para qualquer avaliação
legislativa que pretenda escutar a sociedade, como, até mesmo,
para a apresentação de emendas, sugestões, e contribuições for-
mais no transcorrer do processo legislativo, premissas da reflexão
parlamentar aprofundada.

A adoção da excepcionalidade nessa matéria poderá ser
desastrosa até do ponto de vista das relações internacionais do
País, haja vista a repercussão da matéria na imprensa de países
que são importantes parceiros econômicos do Brasil – que nem
ainda atentaram para o fato de que dispositivos de atos internaci-
onais importantes, relativos ao equilíbrio ambiental global, já rati-
ficados, ficarão virtualmente derrogados em face da possível in-
serção, no direito positivo brasileiro, do texto aprovado até aqui,
uma vez que as normas propostas para a nova lei colidem com
os compromissos internacionais anteriores do Brasil e, por terem
a mesma hierarquia legal dos atos internacionais ratificados,
substuí-los-ão naqueles itens não-coincidentes.

Conforme bem lembra Celso Antônio Bandeira de Mello, o
famoso administrativista pátrio, administrar outra coisa não é que
“prover aos interesses públicos, assim caracterizados em lei, fa-
zendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos
ou particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a
atividade administrativa consiste na produção de decisões e com-
portamentos que, na formação escalonada do Direito, agregam ní-
veis maiores de concreção ao que já se contém abstratamente nas
leis”.

Enfatiza, ainda, o renomado mestre, que “por força da po-
sição de supremacia do interesse público e – em conseqüência –
de quem o representa na esfera administrativa, reconhece-se à
Administração a possibilidade de revogar os próprios atos incon-
venientes ou inoportunos, conquanto dentro de certos limites, as-
sim como o dever de anular os atos inválidos que haja praticado.
É o princípio da autotutela dos atos administrativos”.

Ora, no caso presente, é de clareza solar a oportunidade e
conveniência de que qualquer matéria atinente à alteração do
Código Florestal trazido a lume pela Lei nº 4.771, de 15 de no-
vembro de 1965, seja examinada segundo os ritos processuais
legislativos que respeitam a normalidade democrática e a oportu-
nidade de debate da sociedade, com oportunidade para que o
entrechoque de idéias gere soluções efetivas, nas comissões te-
máticas do Legislativo, que representa a sociedade brasileira e,
posteriormente, nos plenários das duas Casas do Congresso Na-
cional, exercendo suas funções de Casa de origem e Casa revi-
sora, sendo de todo inconveniente, senão trágico, que, para as-
sunto de tamanho impacto, seja utilizado o rito processual legisla-
tivo simplista e absolutamente exíguo pertinente às medidas pro-
visórias, instrumentos rigorosamente adstrito, do ponto de vista
constitucional, à excepcionalidade conforme prevê o art. 62 da
Magna Carta.

Isto posto, pelas razões expendidas, através deste instru-
mento, indica-se ao Poder Executivo a oportunidade e conveniên-
cia de retirar a Medida Provisória nº 1.956-49, de 2000, do Con-
gresso Nacional, em face dos gravames internos e externos que
poderá trazer ao País a utilização do rito processual legislativo
excepcional nesta matéria, precipitando decisões totalmente in-
convenientes neste momento e inviabilizando o debate parlamen-
tar aprofundado do rito processual legislativo ordinário em rela-
ção ao patrimônio florestal brasileiro, prática inteiramente reco-
mendável aos regimes democráticos.

Sala das Sessões, 17 de maio de 2000. – Deputado Nel-
son Pellegrino, PTB/BA.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – V.
Exª será atendido na forma regimental.

Concedo a palavra ao último orador inscrito
para comunicação inadiável, Senador Carlos Patrocí-
nio. V. Exª dispõe de cinco minutos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, requeri este
tempo à Mesa para anunciar a visita do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, amanhã, pela manhã,
ao meu Estado, o Tocantins. Sua Excelência se fará
acompanhar dos Ministros Rodolpho Tourinho, Paulo
Renato e Pedro Parente.

O Estado do Tocantins se engalana para rece-
ber Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que deverá anunciar medidas importantíssi-
mas para o desenvolvimento do nosso Estado e tam-
bém de toda a Região Norte de nosso País.
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Esperamos que Sua Excelência anuncie, entre
outras medidas, a criação e a instalação definitiva da
Universidade Federal do Estado do Tocantins, coro-
ando de êxito a luta de uma década aqui, nesta Casa,
e que recebeu o respaldo de todos os Srs. Senadores.
O Estado do Tocantins é o único Estado da Federa-
ção a não contar com uma instituição desse porte.

Além do mais, Sua Excelência deverá anunciar
a concessão à iniciativa privada de algumas hidrelé-
tricas, que deverão ser construídas nos rios do nosso
Estado, sobretudo no rio Tocantins. Há, na previsão
do Plano da Eletronorte, estudos para a construção
de cinco outras usinas hidrelétricas no rio Tocantins,
bem como a da Hidrelétrica de Santa Isabel, no rio
Araguaia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago ao
conhecimento da Casa a importante visita que fará o
Presidente da República e sua comitiva ao canteiro
de obras da Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães,
cuja inauguração está prevista para o dia 15 de se-
tembro do ano 2001. Essa obra gerará para o Brasil
cerca de 850 a 900 megawatts de energia e integrará
a geração de energia aos maiores centros consumi-
dores de nosso País.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso po-
derá – não temos certeza disso – anunciar, como al-
ternativa, a transposição das águas da bacia do rio
São Francisco, a união das duas bacias do rio Tocan-
tins à bacia do rio São Francisco, por intermédio do rio
do Sono, conforme estudo em andamento no âmbito
do Governo Federal.

Esta é a informação que gostaria de trazer a
esta Casa, nesta manhã: a auspiciosa visita do Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso e ilustre comitiva
ao Estado do Tocantins, onde anunciará inúmeros be-
nefícios para o nosso Estado e para toda a Região
Norte do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Carlos Patro-
cínio, o Sr. Ademir Andrade, 2º 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) – Sobre a mesa, requerimento que será lido

pelo Sr. 1E Secretário, em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 297, DE 2000-CAS

Requeiro, nos termos do art. 335, Inciso I e III,
do Regimento Interno do Senado Federal, o sobresta-
mento do Estudo do Projeto de Lei do Senado nº 492,
de 1999, de minha autoria, que “modifica o art. 3º da
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, disciplinan-
do a supressão parcial da cobertura vegetal para de-
senvolvimento da aqüicultura”, até que seja delibera-
do, pelo Congresso Nacional, sobre a Medida Provi-
sória nº 1956-49, que “Da nova redação aos Arts. 3º,
16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
dispõe sobre a proibição do incremento da conversão
de áreas florestais em áreas agrícolas na região Nor-
te e na parte da região Centro-Oeste, e dá outras pro-
vidências”.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. –
Osmar Dias, Presidente – Heloisa Helena, Vi-
ce-Presidenta – Maria do Carmo Alves – José Alencar
– Emília Fernandes – Leomar Quintanilha – Marluce
Pinto – Geraldo Cândido – Tião Viana – Moreira Men-
des – Antero Paes de Barros – Luiz Pontes – Jonas Pi-
nheiro – Mozarildo Cavalcanti – Luiz Estevão – Djalma
Bessa – Juvêncio Fonseca – Lúcio Alcântara.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento lido será incluído em
Ordem do Dia, oportunamente.

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, em exercício, Senador Carlos Patro-
cínio.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 298, DE 2000

Senhor Presidente,

Requeremos que a Mesa do Senado Federal,
ouvido o Plenário, oficie à Rede Globo, comunican-
do-lhe que espera que o Sr. Senador Ademir Andra-
de, representante do Estado do Pará e injustamente
acusado em espaço de jornalismo da Rede e emisso-
ras vinculadas, seja ouvido para esclarecer sobre as
informações indevidas veiculadas sobre ele e seus
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assessores no caso do suborno que envolve dirigen-
tes do IBAMA no Pará.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000.– Sena-
dores:Roberto Requião, Ronaldo Cunha Lima, Ja-
der Barbalho, Geraldo Candido.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o requerimento, será cumprida a
deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à Ordem do Dia.

Item 1:

Quinto e último dia de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 57, de 1995, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Pedro Simon,
que altera dispositivos constitucionais relati-
vos aos limites máximos de idade para a no-
meação de magistrados e ministros de tribu-
nais e para a aposentadoria compulsória do
servidor público em geral, tendo

Parecer favorável, sob nº 267, de 1996, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Ney Suassuna.

À proposta foram oferecidas duas emendas.

Em discussão a proposta e as emendas.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Roberto
Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, é pertinente a proposta do Senador Pedro Si-
mon. Pessoas não são objetos e mercadorias que
obsoletam por decurso de prazo. Citava, outro dia,
neste Plenário, que não podemos submeter juízes e
funcionários públicos à famosa equação de Tínber-
gen da depreciação e da obsolescência dos esto-
ques. Não é possível que se considere que um ho-
mem ou uma mulher de sessenta e cinco anos es-
gotaram sua possibilidade de contribuição positiva
para a sociedade. A expectativa de vida no Brasil
tem-se elevado muito, e o acúmulo da experiência

de um homem ou de uma mulher com sessenta e
cinco anos é extraordinário.

Em países como a França, por exemplo, os pro-
fessores mais velhos são colocados nos postos de
saúde e nas clínicas, para repassarem conhecimento
aos estagiários. No Brasil, a legislação atual arquiva
inteligências e descarta experiência.

Por ser procedente, trago ao Plenário meu apoio
ao projeto do Senador Pedro Simon.

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

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, o item 1 da pauta tem correlação com o item
3, a PEC nº 63, de autoria do Senador Ramez Te-
bet, que também pretende elevar a idade de apo-
sentadoria compulsória dos servidores públicos.

Tenho tido a oportunidade de ouvir vários argu-
mentos contrários a essa proposta de emenda consti-
tucional, e o Bloco vai estar liberado para a discussão.
Sei que existem argumentos de que a aposentadoria
compulsória proporciona rodízio no exercício da
prestação jurisdicional e, por conseqüência, permite
submeter a jurisprudência, permanentemente, à po-
tencial revisão. O rodízio evita o engessamento da in-
terpretação do direito e permite um profundo proces-
so revisional de súmulas consolidadas, algumas, há
mais de 30 anos. Se esta PEC for aprovada, a outra
também deverá sê-lo, para se garantir o princípio iso-
nômico e, portanto, não se estabelecer um tratamento
diferenciado para os demais servidores públicos.

O nobre Senador Roberto Requião já teve a
oportunidade de expressar sua posição favorável em
muitas questões, não apenas nesta. No poder político
não existe limite de idade. Alguém poderá dizer: “Ora,
mas as pessoas é que vão aceitar, ou não, por meio
do voto direto”. Eu conheço pessoas que já passaram
um pouco dos setenta anos, como o meu querido
companheiro Lauro Campos, que, para mim, é a mais
bela expressão da persistência, da perseverança e da
juventude, que efetivamente me revigora todos os
dias.

Dessa forma, embora o Bloco esteja liberado,
voto favoravelmente à emenda do nobre Senador Pe-
dro Simon.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de hipotecar meu apoio a essa proposta do
eminente Senador Pedro Simon, que considero mui-
to louvável.

Por ocasião da Reforma da Previdência Social,
apresentei uma emenda, estabelecendo que o servi-
dor público, em interesse do serviço público, ao com-
pletar o prazo para aposentadoria e cumprir os requi-
sitos exigidos pela lei, poderia ser estimulado a per-
manecer na ativa, recebendo um percentual acima do
seu salário normal, sem inclusão em sua ulterior apo-
sentadoria. Essa proposta foi muito comentada, mas,
no Senado Federal, os projetos votados pela Câmara
normalmente não podem receber alterações. Pare-
ce-me que, agora, por meio desse mecanismo, o Go-
verno está manifestando sua vontade de estimular,
quando lhe interessa, o servidor público a permane-
cer no trabalho.

Sinto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que, a cada dia, felizmente aumenta a expectativa de
vida do povo brasileiro. Supõe-se que, ainda nos pri-
mórdios do próximo século, com o avanço da ciência
e da medicina, que estão estudando o genoma huma-
no, o homem viverá tranqüilamente cerca de cento e
vinte anos. Espera-se que, no próximo milênio, viver
cento e vinte anos seja um fato normal para qualquer
pessoa saudável, que teve as suas eventuais patolo-
gias detectadas ainda na infância, portanto passíveis
de serem corrigidas. Assim sendo, é salutar porque
temos alijado de vários cargos importantes do nosso
Brasil pessoas no auge da sua capacidade laborativa
e intelectual e que, o que é mais grave, saem do servi-
ço público e conseguem outro emprego, ou seja, vão
ter uma aposentadoria e um outro emprego, negando
também a vários brasileiros a oportunidade de aces-
so ao mercado de trabalho, o que temos assistido to-
dos os dias.

Portanto, é louvável a atitude do Senador Pedro
Simon, ao apresentar um projeto de tamanha enver-
gadura, muito importante para o serviço público brasi-
leiro. Votaremos favoravelmente.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Peço a
palavra, Sr. Presidente.

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

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, realmente há dois projetos além
do encabeçado pelo eminente Pedro Simon. Há
uma PEC no mesmo sentido encaminhada por vári-
os Senadores e encabeçada por mim. Mas há dife-
rença entre os dois.

Tive oportunidade de conversar com o Senador
Pedro Simon. Apresentei esse projeto na suposição
de que o de S. Exª estivesse arquivado, em razão de
não ter passado de uma legislatura para a outra. De-
pois verificamos o equívoco; daí por que estarem os
dois projetos em tramitação.

O projeto do Senador Pedro Simon aumenta a
aposentadoria compulsória do servidor público de 70
para 75 anos. No projeto que apresento, deixo isso de
forma facultativa, isto é, o servidor público que com-
pletar 70 anos de idade e quiser permanecer no servi-
ço público, pode, tendo prazo para se aposentar com-
pulsoriamente até os 75 anos de idade. Assim, não
estou prejudicando ninguém e dou uma alternativa
àquele que tem experiência para dar à Nação.

O objetivo do projeto do Senador Pedro Simon é
justamente aproveitar a inteligência, a experiência, o
vigor físico e intelectual do servidor público que ainda
pode e quer prestar serviço à Nação, desde o mais
humilde até o mais graduado. Quem quiser se apo-
sentar aos 70 anos de idade, se aposenta, mas den-
tro da lei; quem quiser permanecer no serviço público,
dando sua experiência e contribuição, poderá ficar
até 75 anos de idade. Isso é bastante útil, porque não
prejudica ninguém, atende aos interesses de todos.
As justificativas são as mesmas em ambos os proje-
tos; a expectativa de vida do cidadão brasileiro tem
aumentado bastante, assim como o da população
mundial.

Com esses esclarecimentos, Sr. Presidente,
Srªs e Srs Senadores, eu e o Senador Pedro Simon
estamos de pleno acordo quanto à tramitação desses
projetos, buscando apenas a forma regimental para
que assim seja.

Todavia, parece-me que ontem – e sobre isso
gostaria de obter o esclarecimento da Mesa – foram
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apresentadas emendas tanto ao projeto encabeçado
pelo Senador Pedro Simon quanto ao encabeçado
por mim. Daí por que consulto a Mesa se esses proje-
tos terão que retornar à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Se tiverem que retornar, me reu-
nirei com o Senador Pedro Simon para, juntos, acer-
tarmos uma mesma proposta.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos irão à Comissão, quando en-
cerrada a discussão.

Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão, em primeiro turno.

A matéria retornará à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, nos termos do art. 359 do
Regimento Interno, para o exame das emendas que
foram apresentadas em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Srªs e Srs. Senadores, estamos recebendo
agora uma delegação, presidida pelo Presidente do
Senado da Rússia, de 14 membros do Parlamento
Russo. Daí por que quero manifestar a nossa satis-
fação por sua presença e permitir que assistam os
nossos debates.

Saúdo, portanto, com muita honra, como fizera
ontem no Gabinete da Presidência, a delegação de
Parlamentares russos que estão no Brasil, numa con-
tribuição não só ao Legislativo, como também ao Exe-
cutivo, da troca de interesses comerciais, culturais,
em que o Brasil e a Rússia certamente sairão mais
fortalecidos com esses encontros democráticos,
numa demonstração a mais das aberturas políticas
do nosso País também para o Continente europeu e
não apenas para os Estados Unidos.

Temos, portanto, a honra de saudar o Presiden-
te do Parlamento Russo, que é, sem dúvida, uma figu-
ra notável. Pude sentir isso ontem – já sabia por ele-
mentos que me chegavam do Itamaraty. Mais ainda
ontem, na troca de idéias que tivemos, no Gabinete
da Presidência, vimos não só o seu interesse em rela-
ção ao nosso País, como também o desejo de aproxi-
mar as nossas relações para que cada vez mais Rús-
sia e Brasil possam trabalhar juntos em benefício de
um mundo melhor. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

Quinto e último dia de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 7, de 1999, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Ademir Andrade,
que altera o art. 101 da Constituição Federal
e dá outras providências (alternância de no-
meações entre pessoas do sexo masculino
ou feminino para Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal), tendo

Parecer sob nº 575, de 1999, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Lúcio Alcântara, favo-
rável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta, com votos contrários dos
Senadores Álvaro Dias e Iris Rezende.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter-
no, transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão, em primeiro turno, quando poderão ser ofe-
recidas emendas assinadas por um terço, no míni-
mo, da composição do Senado.

À proposta foi oferecida uma emenda de plenário.

Discussão em conjunto da proposta e da emen-
da. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, fica encer-
rada a discussão, em primeiro turno, e a matéria re-
torna, porque recebeu emenda, à Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art. 359
do Regimento Interno da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães – Item 3:

Quinto e último dia de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 63, de 1999, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Ramez Tebet,
que dá nova redação ao inciso II e à alínea
b do inciso III do § 1º do art. 40 da Constitui-
ção Federal (aposentadoria baseada em pa-
râmetros etários), tendo

Parecer sob nº 293, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, que apresenta, com abstenções
dos Senadores Lúcio Alcântara e Roberto
Freire.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
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transcorre hoje a quinta e última sessão de discus-
são, em primeiro turno, quando poderão ser ofereci-
das emendas assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado.

À proposta foram oferecidas emendas de Plenário.
Discussão, em conjunto, da proposta e das

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

discussão, em primeiro turno, e a matéria volta à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos ter-
mos do art. 359 do Regimento Interno da Casa, para
exame das emendas apresentadas em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 4:

Primeiro dia de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 66, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Mauro Miranda, que
altera o art. 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, prorrogando,
por dez anos, a aplicação, por parte da
União, de percentuais mínimos do total dos
recursos destinados à irrigação nas Regiões
Centro-Oeste e Nordeste, tendo

Parecer favorável, sob nº 300, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Lúcio Alcân-
tara.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter-
no, a matéria constará da Ordem do Dia, durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria

volta na próxima sessão deliberativa de terça-feira,
dia 30, para o prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 687, de 1999, de auto-
ria do Senador Paulo Souto, que define os
crimes de responsabilidade dos magistra-
dos, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, a Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito
no exercício de mandato, cargo, emprego ou

função na administração pública direta, indi-
reta ou fundacional e dá outras providênci-
as, para tipificar novas condutas, e dá ou-
tras providências, tendo

Pareceres da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres, sob nºs:

– 5, de 2000, 1º pronunciamento (so-
bre o Projeto): favorável, com abstenção do
Senador Ramez Tebet; e

– 289, de 2000, 2º pronunciamento
(sobre a Emenda nº 1-Plen), contrário à
emenda, e apresentando, ainda, a Emenda
nº 2-CCJ (Substitutivo), em que reformula
seu parecer anterior.

(A matéria constou da Ordem do Dia da Ses-
são Deliberativa Ordinária de 12 de abril do corrente
ano, quando teve sua discussão adiada para esta
data).

Discussão, em turno único, do projeto e das
emendas. (Pausa.)

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 299, DE 2000

Nos termos do art. 279, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado nº 687, de 1999, a fim de que a refe-
rida proposição sejaa reexaminada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

Justificação

Nas últimas semanas recebi expedientes da
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB,
acompanhados de pareceres de eminentes juristas,
que apontam possíveis inconstitucional idades do
projeto, suficientes para suscitarem em mim dúvidas,
a serem dirimidas por novas discussões e audiências
públicas no âmbito da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000. – Sena-
dor Jefferson Peres – PDT-AM.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o requerimento.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar.

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

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, por razões óbvias, com
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todo respeito ao Senador que subscreveu esse re-
querimento, quero encaminhar contra o adiamento
dessa discussão.

Esse projeto foi discutido duas vezes na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Após um
primeiro parecer, foi apresentado um substitutivo do
Senador Jefferson Péres e veio à votação neste Se-
nado. Novamente foi solicitada a transferência da dis-
cussão para hoje.

A meu ver, não existe nenhum motivo que justifi-
que o adiamento da discussão desse projeto. Ele é
exaustivamente conhecido. Surgiu em decorrência de
tudo a que assistimos na CPI do Judiciário.

Assim, neste momento, quero pedir aos Srs. Se-
nadores que votem contra esse requerimento e que o
Senado Federal possa apreciar hoje o projeto.

Muito obrigado.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para en-

caminhar a votação.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, falo praticamente sem convicção, porque sei de
antemão que o requerimento será rejeitado. Todavia,
não posso deixar de manifestar o meu ponto de vista.

O mérito desse projeto, da lavra do eminente
Relator da CPI do Judiciário, Comissão que tive a
honra de presidir, é indiscutível. Não há dúvida ne-
nhuma quanto a isso. Porém, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, no meu entender, o Relator da maté-
ria, Senador Jefferson Péres, tem sobejas razões
para pedir um melhor exame desse processo por par-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e até mesmo por parte deste Plenário.

Há aqui tipificações que atingem verdadeira-
mente o bom-senso em matéria de Direito. Vou ape-
nas dar um exemplo: o projeto repete o crime de pre-
varicação do Código Penal. Quer dizer, pelo projeto, o
juiz que retardar, que deixar de cumprir ato de ofício,
já passa a cometer crime de responsabilidade.
Como? Não precisa haver a finalidade? Penso que
apenas se ele retardar, deixar de cumprir ato de ofício
com determinada finalidade para atender a interes-
ses escusos, para prejudicar o bom andamento do
Poder Judiciário. Senão, vamos cair inteiramente no
vazio. Acredito que isso, positivamente, não corres-
ponde ao melhor encaminhamento de uma matéria
dessa envergadura.

Vou dar um outro exemplo. O art. 1o diz: ”violar a
Constituição“. Ora, isso é um juramento que se faz. Vio-
lar a Constituição é um termo muito vago. Precisaria
ocorrer a violação de algum dispositivo da Constituição
com finalidade criminosa, com finalidade dolosa. Isso
não está explicitado no projeto.

Acredito que o projeto tem sentido e pode ser
aprimorado.Não há necessidade de tanta urgência.Po-
demos ter um projeto mais adequado, que corresponda
aos verdadeiros anseios da sociedade, ou seja, termos
uma Justiça com bons juízes, cumpridores dos seus de-
veres; uma Justiça célere, rápida. É esse o objetivo da
sociedade. O projeto, como está, carece realmente de
melhoria. E note-se que esse requerimento está apre-
sentado pelo Relator da matéria.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive a oportuni-
dade de analisar todo esse projeto a partir do Inciso II.
Observem que há um dispositivo que diz assim: ”des-
respeitar regra de jurisdição ou de competência para
favorecer uma das partes em processo judicial“. Ora,
isso já está previsto no Código Penal: retardar, prati-
car indevidamente ou deixar de praticar ato de ofício
em processo judicial com ofensa à lei. Mas esse retar-
dar tem que ter uma finalidade criminosa. Não é o
simples fato de retardar que vai fazer com que o juiz, a
autoridade cometa um crime político penal, que é o
crime de responsabilidade.

O crime de responsabilidade é misto. Tem ca-
racterísticas políticas e penais – ocultar ou não tornar
efetiva a responsabilidade dos servidores do Judiciá-
rio, quando no exercício de função administrativa.
Ora, positivamente não vejo a finalidade ali constante
de se ter que averiguar crime de responsabilidade em
qualquer processo criminoso.

Portanto, falo rapidamente e dispenso-me de
maiores comentários. Sei que o requerimento vai ser
rejeitado, pelo que observo, mas não posso deixar de
consignar em Ata o meu voto nesse sentido. Sou a fa-
vor da definição dos crimes de responsabilidade, mas
sou a favor de que isso seja feito dentro de uma me-
lhor técnica jurídica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requeri-
mento queiram permanecer sentados. (Pausa)

Rejeitado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.

1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 300, DE 2000

Requeiro, na forma do art. 315 do
Regimento Interno, o sobrestado do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 687, de 1999.

Justificação

A matéria objeto dessa proposição é de suma
importância para o Poder Judiciário, conforme ficou
demonstrado por ocasião de sua tramitação na Co-
missão de Constituição e Justiça.
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Ocorre que a Câmara dos Deputados acaba de
votar, em primeiro turno, a reforma do Poder Judiciá-
rio, e o fará, em segundo turno, na sessão da próxima
quarta-feira, dia 31 do corrente.

Em seguida, na forma constitucional, a matéria
será remetida ao exame do Senado Federal.

Assim, poderá o Senado apreciar, em conjunto,
o projeto de lei de iniciativa do nobre senador Paulo
Souto, que trata dos crimes de responsabilidade dos
magistrados, e a urgente e oportuna reforma do Po-
der Judiciário.

Sala das Sessões, 25 de maio de 2000.– Sena-
dor Francelino Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência considera prejudicado o re-
querimento, tendo em vista a votação anterior.

Em votação a Emenda nº 2 da CCJ (Substituti-
va), que tem preferência regimental.

As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Em conseqüência, ficam prejudicados o Projeto

e a Emenda nº 1 de Plenário.
A matéria vai à Comissão Diretora para redigir o

vencido para o turno suplementar.

É o seguinte o substitutivo aprovado:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO
SENADO Nº 687, DE 1999

(EMENDA Nº 2-CCJ)

Define os crimes de responsabilida-
de dos magistrados, altera o Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal, para tipificar novas condutas,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos ma-

gistrados:
I – proceder de modo incompatível com a honra,

a dignidade e o decoro do cargo;
II – ser desidioso no cumprimento dos deveres

do cargo;
III – alterar, por qualquer forma, exceto pela via

de recurso, a decisão ou o voto já proferido em ses-
são do tribunal;

IV – proferir julgamento quando, por lei, seja
suspeito na causa;

V – receber a qualquer título, custas ou partici-
pação em processo;

VI – dedicar-se à atividade político-partidária;
VII – exercer, ainda que em disponibilidade, ou-

tro cargo ou função salvo de magistério.

Art. 2º São também crimes de responsabilidade
dos magistrados:

I – extraviar processo ou documento, substituir,
juntar ou, de qualquer forma, inovar em procesos judi-
cial, com o fim de facilitar ou efetivar fraude;

II – desrespeitar regra de jurisdição ou de com-
petência para favorecer uma da pates em processo
judicial;

III – retardar, praticar indevidamente ou deixar
de praticar ato de ofício, em processo judicial, com
ofensa à lei;

IV – receber ou solicitar, para si ou para outrem,
no exercício ou em razão da função jurisdicional, favo-
res ou presentes, ou qualquer tipo de vantagem inde-
vida, financeira ou patrimonial;

V – solicitar, exigir, ou obter, para si ou para ou-
trem, vantagens ou promessa de vantagem, a pretex-
to de influir em processo judifcial ou em ato de jurado,
órgão do Ministério Público, servidor do Poder Judi-
ciário, perito, tradutor, intérprete ou testemunha;

VI – condenar a Fazenda Pública, em ação judi-
cial, ou pagamento de indenização flagrantemente
desproporcional ao preço de mercado do bem objeto
da ação, em afronta ao princípio constitucional da jus-
ta indenização;

VII – ocultar ou não tornar efetiva a responsabili-
dade dos servidores do Poder Judiciário, quando ma-
nifesta em delitos funcionais, quando no exercício de
função administrativa;

VIII – ordenar ou executar medida privativa de li-
berdade sem as formalidades legais ou com abuso de
poder, com o objetivo de constranger a parte ou o seu
advogado, para satisfazer sentimento pessoal ou inte-
resse próprio ou alheio.

Art. 3º Os Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral serão processados e julgados por crime de res-
ponsabilidade pelo Senado Federal, e os demais ma-
gistrados pelo próprio Poder Judiciário, observada a
competência definida na Constituição Federal.

Art. 4º O processo e o julgamento do crime de
responsabilidade de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 52, inciso II, da Constitui-
ção Federal, obedecem, no que couber, ao disposto
na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950.

Art. 5º Os crimes de responsabilidade pratica-
dos por magistrados são de ação pública, admitida
ação privada se a ação pública não for intentada no
prazo legal.

Parágrafo único. Qualquer cidadão pode repre-
sentar ao Ministério Público ou à Corregedoria de
Justiça sobre a existência de crime cometido por ma-
gistrado, fornecendo informação sobre o fato e indi-
cando provas ou indícios de sua autoria e materialida-
de, ou a declaração da impossibilidade de apresen-
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tá-los, mas com indicação do local em que possam
ser encontrados.

Art. 6º O processo administrativo ou judicial mo-
tivado por ato de improbidade que implique crime co-
mum ou de responsabilidade tem prioridade sobre os
demais feitos.

Art. 7º Recebida a denúncia de crime de respon-
sabilidade de magistrado pelo presidente do Tribunal
competente, será designado relator, que instruirá a
ação nos termos do disposto no Código de Processo
Penal, devendo o denunciado ser processado pelo
Tribunal Pleno.

Parágrafo único. Mediante deliberação de dois
terços dos membros do tribunal competente, o magis-
trado pode ser suspenso do cargo, até o julgamento
definitivo por crime de responsabilidade, quando o
seu procedimento for julgado incompatível com a dig-
nidade, a honra e o decoro de suas funções.

Art. 8º O crime de responsabilidade, ainda que
tentado, enseja a pena de perda do cargo, com inabili-
tação por oito anos para o exercício de função pública.

§ 1º A imposição da pena de perda de cargo por
crime de responsabilidade não exclui as demais san-
ções legais cabíveis.

§ 2ºA sentença penal condenatória de crime co-
mum cometido com magistrado implica a perda do
cargo.

Art. 9º O magistrado e o servidor público, este
nos crimes conexos com os daqueles, respondem,
mesmo após deixar o serviço público, pelos atos que,
consumados ou tentados, sejam tipificados como cri-
me de responsabilidade, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.

Art. 10. É assegurado ao Estado o direito de re-
gresso contra o magistrado por dano causado às partes
em processo judicial, na hipótese de dolo ou fraude.

Art. 11.Os arts.312, 315, 317, 327, 345 e 351 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, passam a vigorar acrescidos dos se-
guintes parágrafos, transformando-se o parágrafo
único do art. 345 em § 1º;

“Art. 312. ...............................................
..............................................................
§ 4º Apropriar-se de dinheiro público,

em proveito próprio ou de outrem, embora
com o propósito de restituir, ou, restituído o
principal, apropriar-se, sob qualquer forma,
dos seus rendimentos.

Pena. Reclusão de dois a oito anos, e
multa.

§ 5º Incide nas mesmas penas do pa-
rágrafo anterior o agente que desviar, para
uso particular, material, veículos, máqinas

oficiais ou qualquer outro bem público, as-
sim como utilizar-se de servidores públicos
para serviços privados, em proveito próprio
ou alheio.

Art. 315. ...............................................
Parágrafo único. Se o emprego irregu-

lar de verbas ou rendas públicas facilitar ou
concorrer, de qualquer forma, para a incor-
poração de benefícios ao patrimônio parti-
cular próprio ou de outrem.

Pena: reclusão, de dois a oito anos, e
multa.

Art. 317. ...............................................
§ 3º Solicitar, exigir ou receber o ma-

gistrado, inclusive por interposta pessoa, a
qualquer título ou pretexto, custas, participa-
ção financeira em processo, ou retribuição
de qualquer espécie, ou aceitar promessa
de tal retribuição, em razão de ato de ofício
que praticou ou deixou de praticar.

Pena: reclusão, de três a quinze anos,
e multa.

Art. 327. .............................................
§ 3º Quando os crimes deste Título fo-

rem cometidos por juiz ou membro do Minis-
tério Público, no exercício ou em razão do
cargo, a pena é aumentada de metade até o
dobro;

§ 4º Considera-se juiz, para efeitos
penais, qualquer magistrado do Poder Judi-
ciário.

..............................................................
Art. 345. ...............................................
§ 2º Se o crime for cometido por juiz:
I – Pena, reclusão de um a dois anos,

além da pena correspondente à violência;
II – a ação penal é pública, ainda que

sem emprego de violência.
Art. 351. Se o juiz autorizar a liberação

de preso ou mudança de regime de cumpri-
mento da pena antes do prazo legal e me-
diante o recebimento de vantagem ou pro-
messa de vantagem.

Pena: reclusão de dois a oito anos, e
multa."

Art. 12. os arts. 173, 347 e 358 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, passam a vigorar com
a seguinte redação, tornando-se em § 1º o
parágrafo único do art. 347:
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“Art. 173. Abusar, em proveito próprio
ou alheio, de necessidade, paixão ou inex-
periência de menor, da alienação ou da de-
bilidade mental de outrem, ou da inexperiên-
cia ou desconhecimento de seu responsável
ou curador, para induzir qualquer deles à
prática de ato suscetível de produzir efeito
jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro.

Pena: reclusão de dois a seis anos, e
multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada
de metade até o dobro, se for cometido por
juiz ou membro do Ministério Público, no
exercício ou em razão do cargo, ou por pes-
soa interposta. (NR)

..............................................................
Art. 347. Inovar artificiosamente ou ex-

traviar documento constante de processo ci-
vil ou administrativo, na pendência desses,
o estado de lugar, de coisa ou de pessoa,
com o fim de induzir a erro o juiz ou perito:

Pena: reclusão de um a cinco anos, e
multa.

§ 1º Se o extravio ou a inovação desti-
na-se a produzir efeito em processo penal,
ainda que não inciado, as penas aplicam-se
em dobro.

§ 2º Se for cometido por juiz ou perito,
com o fim de facilitar ou efetivar fraude me-
diante processo, em benefício próprio ou
alheio, a pena será de dois a doze anos, e
multa. (NR)

Pena: reclusão, de dois a doze anos, e
multa. (NR)

..............................................................
Art. 358. ...............................................
Pena: reclusão de dois a cinco anos, e

multa, além da pena correspondente a vio-
lência.

Parágrafo único. Se for cometido por
juiz ou membro do Ministério Público, no
exercício ou em razão do cargo, a pena é
aumentada da metade até o dobro". (NR)

Art. 13. Revogam-se os arts. 15 e 42 e o pará-
grafo único do art. 76 da Lei nº 1.079, de 10 de abril
de 1950.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 190, de 1999 (nº
61/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fun-
dação Rádio Educativa Oswaldo Cruz para
executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Sertãozi-
nho, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 906, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Luiz Otávio, com abstenção do Se-
nador Geraldo Cândido.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 534, DE 2000
(Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decre-
tro Legislativo nº 190, de 1999 (nº 61, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de 1999 (nº
61, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Rádio Edu-
cativa Oswaldo Cruz para executar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, com fins ex-
clusivamente educativas, na cidade de Sertãozinho,
Estado de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães – Renaldo Cu-
nha Lima – Lúdio Coelho – Geraldo Melo – Carlos
Patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 534, DE 2000

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 190, de 1999 (nº 61, de
1999, na Câmara dos Deputados).
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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 2000

Aprova o ato que outorga permissão
a “Fundação Rádio Educativa Oswaldo
Cruz” para executar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade
de Sertãozinho, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 295, de 9 de dezembro de 1998, que por dez
anos, permissão a “Fundação Rádio Educativa
Oswaldo Cruz” para executar, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci-
dade de Sertãozinho, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legisltivo entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 7:

Discussão, em turno único, da Redação
Final (apresentada pela Comissão Diretora
como conclusão de seu Parecer nº 502, de
2000, Relator: Senador Carlos Patrocínio),
do Projeto de Resolução nº 29, de 2000, que
autoriza a União a contratar operação de
crédito externo com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, no valor equiva-
lente a até cento e oitenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos, de principal, desti-
nada ao financiamento parcial do Projeto de
Profissionalização de Trabalhadores da Área
de Enfermagem (PROFAE).

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

discussão.
Encerrada a discussão sem a apresentação de

emendas, a redação final é considerada aprovada

sem votação, nos termos do art. 324 do Regimento
Interno.

A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 29, DE 2000

Autoriza a União a contratar opera-
ção de crédito externo com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento – BID, no
valor equivalente a até US$185,000,000.00
(cento e oitenta e cinco ,milhões de dóla-
res norte-americanos), de principal, desti-
nada ao financiamento parcial do Projeto
de Profissionalização de Trabalhadores
da Área de Enfermagem _ PROFAE.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos da Re-

solução nº 96, de 1989, estabelecida pela resolução
nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar
operação de crédito externo com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento – BID no valor equivalente
a até US$185,000,000.00 (cento e oitenta e cinco mi-
lhões de dolares norte-americanos).

Parágrafo único. A operação de crédito externo
autorizada neste artigo destina-se ao financiamento
parcial do Projeto de Profissionalização de Trabalha-
dores da área de Enfermagem – PROFAE.

Art. 2º A operação de crédito externo autorizada
apresentar as seguintes características:

I – mutuário: República Federativa do Brasil;
II – mutante: Banco Interamericano de Desen-

volvimento (BID);
III – órgão executor: Ministério da Saúde;
IV – valor: equivalente a até US$185,000,000,00

(cento e oitenta e cinco milhões de dólares nor-
te-americanos), de princípal;

V – modalidade: cesta de moedas;
VI – desembolso: quatro anos;
VII – amortização: parcelas semestrais e conse-

cutivas, de valor aproximadamente iguais, vencen-
do-se a primeira seis meses a partir da data prévia
para o desembolso final e a última o mais tardar vinte
e cinco anos após a assinatura do Contrato;

VIII – juros: exigidos, semestralmente, calcula-
dos com base no custo de captação do BID para em-
préstimos qualificados apurados durante os seis me-
ses anteriores aos respectivos vencimentos, acresci-
dos de uma margem razoável, expressa em termos
de uma porcentagem anual, para cobertura de despe-
sas administrativas;

IX – comissão de crédito: exigida semestralmen-
te nas mesmas datas do pagamento dos juros e cal-

174 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO 2000



culada com base na taxa de 0,75% a.a (setenta e cin-
co centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não
desembolsado do empréstimo, entrando em vigor
sessenta dias após a assinatura do Contrato:

X – recursos para inspeção e supervisão geral:
1,0% (um por cento) do valor do empréstimo, desem-
bolsados em prestações trimestrais, tanto quanto
possível iguais.

Art. 3º A Secretaria do Tesouro Nacional irá anali-
sar, como condição para a formalização do instrumen-
to contratual, o cumprimento por parte do Ministério da
Saúde, das seguintes condicionalidade mediante in-
clusive manifestação prévia a do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), quando for o caso:

I – aprovação de minuta de Convênio a ser cele-
brado entre o órgão executor e a agência encarrega-
da da coordenação da aquisição, contratação e admi-
nistração de serviços de consultoria, bens e outros
serviços do Projeto;

II – aprovação da minuta do Regulamento Ope-
racional do Projeto;

III – aprovação da minuta dos instrumentos jurí-
dicos a serem firmados pelo órgão executor e as
agências regionais, em cuja área de atuação se con-
centram pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do
número de trabalhadores da área de enfermagem
que serão capacitados no âmbito do Componente I
do Projeto (qualificação profissional e escolarização
de trabalhadores);

IV – aprovação da minuta do instrumento jurídi-
co a ser assinado entre o órgão executor e a entidade
que irá assumir a execução do Subcomponente I e do
Componente II (capacitação de docentes).

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.

Art. 5º Esta Resolução entra e vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 8:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 255, de 2000, de autoria do Sena-
dor Roberto Saturnino, solicitando a tramita-
ção conjunta do Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 1999, com o Projeto de Lei da
Câmara nº 10, de 2000, por regularem a
mesma matéria.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em virtude da aprovação do requerimento, o Proje-

to de Lei do Senado nº 450, de 1999, perde o seu caráter

terminativo e passa a tramitar em conjunto com o Proje-
to de Lei da Câmara nº10, de 2000, retornando ambos à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 9:

REQUERIMENTO Nº 256, DE 2000

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 256, de 2000, de autoria do Se-
nador Romeu Tuma, solicitando a trami-
tação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 92 e 101, de 2000, por regula-
rem a mesma matéria.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nº 92 e 101, de

2000, passam a tramitar em conjunto e retornam à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PARECERES NºS 535 E 536, DE 2000

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
263, de 1999, de autoria do Senador Álva-
ro Dias, que “Altera dispositivos da Lei nº
9.491, de 9 de setembro de 1997, que dis-
põe sobre procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização”.

Parecer nº 535, de 2000 da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania

Relator ad hoc: Senador Lúcio Alcântara

I – Relatório

É submetido ao exame desta Comissão, o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 263, de 1999, que “Altera
dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, que dispõe sobre procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização.” .

O Projeto, de autoria do nobre Senador Álvaro
Dias, propõe nova redação ao § 2º do art. 2º e ao art.
3º da citada Lei nº 9.491/97. No primeiro caso, propõe
a exclusão da aplicação dessa lei às “ações exceden-
tes à participação acionária detida pela União repre-
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sentativa do mínimo necessário à manutençãao do
controle acionário da Petróleo Brasileiro S. A. – Petro-
bras.”. No segundo caso, propõe a inclusão da Petro-
bras entre as empresas não sujeitas ao Programa Na-
cional de Desestatização.

Não foram apresentadas Emendas ao Projeto.

II – SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE
E O MÉRITO

O Programa Nacional de Desestatização foi cri-
ado no início do Governo Collor, por meio de lei ordi-
nária, nos termos da Lei nº 8.031, de 12-4-1990. Em
setembro de 1997, o Congresso Nacional aprovou a
Lei nº 9.491, alterando os procedimentos relativos à
privatização e revogando a Lei nº 8.031/90.

A proposição sob exame, ao propor a alteração
de uma lei ordinária mediante projeto de lei, está con-
forme a hierarquia constitucional das normas. Como a
Constituição Federal, em seu art.37, XIX, requer lei es-
pecífica para aa instituição de empresa pública e de
sociedade de economia mista, torna-se claro que a ali-
enação de parte ou de todo o patrimônio desses entes
somente poderá ser realizada por lei. Ademais, a ma-
téria de que trata o projeto nos remete à competência
exclusiva da União para legislar sobre jazidas, minas,
outros recursos minerais e metalurgia (cf. art. 21, XII,
da CF) e ao Congresso Nacional para dispor, com a
sanção do Presidente da República, sobre todas as
matérias de competência da União (cf. art. 48 da CF).

Portanto, o projeto de lei não apresenta óbices
formais ou materiais quanto à constitucionalidade
está conforme a boa técnica legislativa.

Quanto ao mérito, vale lembrar que em ambas
as circunstâncias, isto é, tanto no momento da cria-
ção do Programa Nacional de Desestatização, em
1990, como no momento de alterações dos procedi-
mentos, em 1997, o Congresso Nacional houve por
bem manter apenas o Banco do Brasil e a Caixa Eco-
nômica Federal, de forma explícita, fora do programa
de privatizações. No caso da Petrobras, deliberou-se
pela possibilidade de privatização das ações, de pro-
priedade da União, excedentes à manutenção do
controle acionário da empresa.

A presente proposição visa a eliminar essa
possibilidade de venda de ações excedentes ao
controle acionário da Petrobras. Conforme lembra o
autor da proposição, os argumentos do governo
para as privatizações em geral é que “o Estado não
tem condições de financiar a expansão e moderni-
zação”. Ocorre que o crescimento e modernização

da Petrobrás prescinde da venda dessas ações e
muito menos da possibilidade de sua privatização,
porquanto a Lei nº 9.478/97, em seu art. 63, prevê a
“formação de consórcios da Petrobras e de suas sub-
sidiárias com empresas nacionais ou estrangeiras, na
condição ou não de empresa líder, objetivando ex-
pandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investi-
mentos aplicados à indústria do petróleo.”.

III – Voto

Em face do exposto, concluímos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 263, de 1999.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. –
José Agripino, Presidente – Eduardo Suplicy – Lú-
cio Alcântara (Relator Ad Hoc) – Djalma Bessa –
Pedro Simon – Álvaro Dias, (assina para efeito de
quorum) – Francelino Pereira – Antônio Carlos Va-
ladares – José Eduardo Dutra – Iris Rezende – Ma-
ria do Carmos Alves – Ramez Tebet.

PARECER Nº 536, DE 2000
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator do vencido: Senador Edison Lobão
A operação de compra e venda das ações exce-

dentes da Petrobrás reúne requisitos de segurança e
ganho financeiro para a União, e conseqüentemente
para o povo brasileiro.

Preserva o espírito de toda legislação perti-
nente emanada do Congresso Nacional de amorti-
zação da dívida pública e manutenção do controle
da União.

Estimula a participação de recursos de pessoas
físicas no mercado de capitais com recursos advin-
dos do FGTS.

Aproveita a cotação atual da empresa no merca-
do de capitais, além de abrir novas alternativas de
captação para a Empresa a partir de sua listagem na
Bolsa de Nova Iorque, proporcionando melhores con-
dições para o financiamento do mercado de capitais.

Em decorrência das razões acima expostas,
manifestamo-nos pela rejeição do PLS nº 263, de
1999.

Brasília, 23 de maio de 2000. – Ney Suassuna,
Presidente – Edison Lobão, Relator do vencido –
Romero Jucá – Roberto Saturnino – Paulo Souto –
Luis Pontes – Pedro Piva – Lúdio Coelho – José
Alencar – Ramez Tebet – Gilberto Mestrinho –
José Roberto Arruda – Luiz Otávio – Wellington
Roberto – Jorge Borhausen – Bello Parga – Paulo
Hartung – Pedro Simon – Romeu Tuma – Antonio
Carlos Valadares – José Eduardo Dutra – Eduardo
Suplicy – Jonas Pinheiro – Freitas Neto.
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VOTO VENCIDO EM SEPARADO DO SENADOR
ROBERTO SATURNINO

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 263, de 1999, que “Altera
dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, que dispõe sobre procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização”.

I – Relatório

Em exame nesta Comissão o Projeto de Lei do
Senado nº 263, de 1999, que “Altera dispositivos da
Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, que dispõe
sobre procedimentos relativos ao Programa Nacional
de Desestatização”.

O Projeto, de autoria do nobre Senador Álvaro
Dias, propõe nova redação ao § 2º do art. 2º e ao art.
3º da citada Lei nº 9.491, de 1997. Com efeito, a pro-
posição visa excluir, por um lado, a possibilidade de
alienação das ações excedentes à participação acio-
nária detida pela União representativa do mínimo ne-
cessário à manutenção do controle acionário da Pe-
tróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS. Por outro lado,
propõe, de forma expressa, a inclusão da Petrobrás
entre as empresas não sujeitas ao Programa Nacio-
nal de Desestatização.

O Projeto foi aprovado pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, desta Casa, sendo que
ao mesmo não foram oferecidas emendas.

II – Voto

O Congresso Nacional aprovou, em abril de
1990, a Lei nº 8.031, instituindo o Programa Nacional
de Desestatização. Esta Lei exclui das privatizações o
Banco do Brasil S/A, a Caixa Econômica Federal e as
empresas públicas ou sociedades de economia mista
que exercessem atividades de competências exclusi-
va da União, conforme estabelecido na Constituição
Federal. O referido Programa permitiu, porém, a alie-
nação de participações minoritárias diretas e indire-
tas da União no capital social de quaisquer outras so-
ciedades, assim como a venda das “ações exceden-
tes à participação acionária detida pela União repre-
sentativa do mínimo necessário à manutenção do
controle acionário da Petróleo Brasileiro S/A –
PETROBRÁS...”, de acordo com § 2º do art. 2º e art.
3º da Lei nº 9.491, de 9-9-97, que alterou os procedi-
mentos relativos ao Programa Nacional de Desestati-
zação e revogou a citada Lei nº 8.031, de 12-4-90.

Com as mudanças na Constituição, mediante
Emendas Constitucionais nº 8 e 9, de 1995, foram eli-
minados, respectivamente, o monopólio estatal na

área de telecomunicações e, na prática o monopólio
da Petrobrás na esfera da pesquisa e lavra de jazidas
de petróleo e gás natural, do refino, da importação e
exportação do petróleo bruto, assim como do trans-
porte marítimo desses produtos.

Em agosto de 1997, a Lei nº 9.478, que dispõe
sobre a política energética nacional, estabeleceu que
“A União manterá o controle acionário da Petrobrás
com propriedade e posse de, no mínimo, cinqüenta
por cento das ações, mais uma ação, do capital votan-
te” (cf. art. 62 da referida Lei). Este dispositivo está em
conformidade com o § 2º do art. 2º da Lei nº 9.491, de
setembro de 1997, portanto, com as normas do Pro-
grama Nacional de Desestatização.

Esse breve quadro sobre a evolução normativa
da participação do Estado brasileiro em setores estra-
tégicos de nossa economia, nos anos noventa, suge-
re que a privatização poderá atingir, também e “por
aproximações sucessivas”, o Banco do Brasil e a Pe-
trobrás, alienando-se, primeiramente, o capital exce-
dente ao controle acionário. É precisamente o que o
Senador Álvaro Dias quer impedir com o seu projeto.

A alienação de ações excedentes ao controle
significa, do ponto de vista gerencial, obviamente a
manutenção do controle decisório sobre as empresa.
Mas do ponto de vista econômica, na situação que o
País atravessa, a alienação de grande volume das
ações de propriedade do Estado, especialmente as
do Banco do Brasil e da Petrobrás, acarretaria enexo-
ravelmente grande depreciação dessas ações, com
conseqüências muito negativas sobre o patrimônio
nacional.

Têm-se aqui, portanto, dois aspectos relevan-
tes: em primeiro lugar, o risco da perda gradativa de
controle sobre empresas altamente estratégicas; em
segundo, o risco de realizar-se uma venda em condi-
ções econômico-financeiras muito desvantajosas
para o Estado, e assim, para o erário.

Urge, portanto, explicitar, nas normas vigentes,
a exclusão das ações excedentes ao controle, pela
União, da Petrobrás, do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal, do Programa Nacional de Deses-
tatização. Trata-se de uma decisão apropriada e opor-
tuna do Congresso Nacional, de modo a possibilitar a
preservação da atuação do Estado em áreas funda-
mentais para o desenvolvimento  nacional.

Por fim, como bem argumentou o autor da pro-
posta, o nobre Senador Álvaro Dias, “ A justificativa
dada pelo governo para as privatizações em geral é
a de que o Estado não tem condições de financiar a
expansão e modernização. Ocorre que a Petrobrás
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não precisa ser privatizada para que o setor cresça
e se modernize...”, pois a norma que, recentemente,
instituiu a política energética nacional (Lei nº 9.478,
de 1997), já prevê a associação dessa empresa
com outras nacionais ou estrangeiras para tal fim.

Diante do exposto, concluímos o nosso Pare-
cer pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
263, de 1999.

Sala da Comissão, – Roberto Saturnino,Presi-
dente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃODA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 21.* Compete à União:
....................................................................................

XII – explorar, diretamente ou mediante autori-
zação, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens;

b) os serviços de instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de água,
em articulação com os Estados onde se situam os po-
tenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aereoespacial e in-
fra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aqua-
viário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais,
ou que transponham os limites de Estado ou Territó-
rio;

e) os serviços de transporte rodoviário interes-
tadual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
....................................................................................

Art. 37.* A administração pública direta e indire-
ta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
....................................................................................

XIX – somente por lei específica poderá ser cria-
da autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de funda-
ção, cabendo à lei complementar, neste último caso,
definir as áreas de sua atuação;
....................................................................................

Art. 48.* Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre

todas as matérias de competência da União, especi-
almente sobre:

I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;

II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida públi-
ca e emissões de curso forçado;

III – fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;

IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;

V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;

VI – incorporação, subdivisão ou desmembra-
mento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;

VII – transferência temporária da sede do Go-
verno Federal;

VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do

Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;

X – criação, transformação e extinção de car-
gos, empregos e funções públicas;

XI – criação, estrututração e atribuições dos Mi-
nistérios e órgãos da administração pública;

XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária,

instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e mon-

tante da dívida mobiliária federal;
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Su-

premo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta
dos Presidentes da República, da Câmara dos Depu-
tados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Fe-
deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.
....................................................................................

LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Cria o Programa Nacional de Deses-
tatização, e dá outras providências.

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

LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades relativas ao mo-
nopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agên-
cia Nacional do Petróleo, e dá outras pro-
vidências.

....................................................................................
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Art. 63. A Petrobras e suas subsidiárias ficam
autorizadas a formar consórcios com empresas naci-
onais ou estrangeiras, na condição ou não de empre-
sa líder, objetivando expandir atividades, reunir tecno-
logias e ampliar investimentos aplicados à indústria
do petróleo.
....................................................................................

* Alterado pelas Emendas Constitucionais nºs
8/95 e 19/98.

* Alterado pelas Emendas Constitucionais nºs
18/98, 19/98 e 20/98.

* Alterado pela Emenda Constitucional nº19/98.

PARECER Nº 537, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 687, de 1999

A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 687, de 1999, que define
os crimes de responsabilidade dos magistrados, alte-
ra o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exer-
cício de mandato, cargo, emprego ou função na admi-
nistração pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências”, para tipificar novas condutas, e
dá outras providências.

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio – Casil-
do Maldaner.

ANEXO AO PARECER Nº 537, DE 2000

Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 687,
de 1999

Define os crimes de responsabilida-
de dos magistrados, altera o Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal, para tipificar novas condutas,
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos ma-

gistrados
I – proceder de modo incompatível com a honra,

a dignidade e o decoro do cargo;

II – ser desidioso no cumprimento dos deveres
do cargo;

III – alterar, por qualquer forma, exceto pela via
de recurso, a decisão ou o voto já proferido em ses-
são do tribunal;

IV – proferir julgamento quando, por lei, seja
suspeito na causa;

V – receber, a qualquer título, custas ou partici-
pação em processo;

VI – dedicar-se à atividade político-partidária;

VII – exercer, ainda que em disponibilidade, ou-
tro cargo ou função, salvo de magistério.

Art. 2º São também crimes de responsabilidade
dos magistrados:

I – extraviar processo ou documento, substituir,
juntar ou, de qualquer forma, inovar em processo judi-
cial, com o fim de facilitar ou efetivar fraude;

II – desrespeitar regra de jurisdição ou de com-
petência para favorecer uma das partes em processo
judicial;

III – retardar, praticar indevidamente ou deixar
de praticar ato de ofício, em processo judiial, com
ofensa à lei;

IV – receber ou solicitar, para si ou para outrem,
no exercício ou em razão da função jurisdicional, favo-
res ou presentes, ou qualquer tipo de vantagem inde-
vida, financeira ou patrimonial;

V – solicitar, exigir, ou obter para si ou outrem,
vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de
influir em processo judicial ou em ato de jurado, orgão
do Minsitério Público, servidor do Poder Judiciário,
perito, tradutor, intérprete ou testemunha;

VI – condenar a Fazenda Pública, em ação judi-
cial, ao pagamento de indenização flagrantemente
desproporcional ao preço de mercado do bem objeto
da ação, em afronta ao princípio constitucional da jus-
ta indenização;

VII – ocultar ou não tornar efetiva a responsabili-
dade dos servidores do Poder Judiciário, quando ma-
nifesta em delitos funcionários, quando no exercício
de função administrativa;

VIII – ordenar ou executar medida privativa de li-
berdade sem as formalidades legais ou com abuso de
poder, com o objetivo de constranger a parte ou o seu
advogado para satisfazer sentimento pessoal ou inte-
resse próprio ou alheio.

Art. 3º Os Ministros do Supremo Tribunal Federal
serão processados e julgados por crime de responsa-
bilidade pelo Senado Federal e os demais magistra-
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dos pelo próprio Poder Judiciário, observada a com-
petência definida na Constituição Federal.

Art. 4º O processo e o julgamento do crime de
responsabilidade de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 52, inciso II, da Constitui-
ção Federal, obedecem, no que couber, ao disposto
na Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950.

Art. 5º Os crimes de responsabilidade pratica-
dos por magistrados são de ação pública, admitida
ação privada se a ação pública não for intentada no
prazo legal.

Parágrafo único. Qualquer cidadão pode repre-
sentar ao Ministério Público ou à Corrgedoria da Jus-
tiça sobre a existência de crime cometido por magis-
trado fornecendo informações sobre o fato e indican-
do provas ou indícios de sua autoria e materialidade,
ou a de declaração da impossibilidade de apresen-
tá-los, mas com indicação do local em que possam
ser encontrados.

Art. 6º O processo administrativo ou judicial mo-
tivado por ato de improbidade que implique crime co-
mum ou de responsabilidade tem prioridade sobre os
demais feitos.

Art. 7º Recebida a denúncia de crime de respon-
sabilidade de magistrado pelo Presidente do Tribunal
competente, será designado relator, que instruirá a
ação nos termos do disposto no Código de Processo
Penal, devendo o denunciado ser processado pelo
Tribunal pleno.

Parágrafo único. Mediante deliberação de dois
terços dos membros do tribunal competente, o ma-
gistrado pode ser suspenso do cargo, até o julgamen-
to definitivo por crime de responsabilidade, quando o
seu procedimento for julgado incompatível com a dig-
nidade, a honra e o decoro de suas funções.

Art. 8º O crime de responsabilidade, ainda que
tentado, enseja a pena de perda do cargo, com inabi-
litação por oito anos para o exercício de função públi-
ca.

§ 1º A imposição da pena de perda do cargo por
crime de responsabilidade não exclui as demais san-
ções legais cabíveis.

§ 2ºA sentença penal condenatória de crime co-
mum cometido como magistrado implica a perda do
cargo.

Art. 9º O magistrado e o servidor público, este
nos crimes conexos com os daquele, respondem,
mesmo após deixar o serviço público, pelos atos que,
consumados ou tentados, sejam tipificados como cri-
me de resposabilidade, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.

Art. 10. É assegurado ao Estado o direito de re-
gresso contra o magistrado por dano causado às par-
tes em processo judicial, na hipótese de dolo ou fraude.

Art. 11. Os arts. 173, 312, 315, 317 e 327 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 173. Abusar, em proveito próprio
ou alheio, de necessidade, paixão ou inexpe-
riência de menor, da alienação ou da debili-
dade mental de outrem, ou da inexperiência
ou desconhecimento de seu responsável ou
curador, para induzir qualquer deles à pratica
de ato suscetível de produzir efeito jurídico,
em prejuízo próprio ou de terceiro.” (NR)

“Pena – ................................................”
“Parágrafo único. A pena é aumentada

de metade até o dobro, se for cometido por
juiz ou membro do Ministério Público, no
exercício ou em razão do cargo, ou por pes-
soa interposta.” (AC)*

“Art. 312. ..............................................
............................................................."
“§ 4º Apropriar-se de dinheiro público,

em proveito próprio ou de outrem, embora
com o próposito de restituir, ou restituído o
principal, apropriar-se, sob qualquer forma,
dos seus rendimentos.” (AC)

“Pena – reclusão de 2 (dois) a 8 (oito)
anos, e multa.” (AC)

–––––––––––
*AC = Acréscimo.
“§ 5º Incide nas mesmas penas do § 4º

o agente que desviar, para uso particular, ma-
terial, veículos, máquinas oficiais, ou qualquer
outro bem público, assim, como utilizar-se de
servidores públicos para serviços privados,
em proveito próprio ou alheio.” (AC)

“Art. 315. ..............................................”
“Pena – ................................................”
“Parágrafo único. Se o emprego irregu-

lar de verbos ou rendas públicas facilitar ou
concorrer de qualquer forma, para a incor-
poração de benefícios ao patrimônio parti-
cular próprio ou de outrem:” (AC)

“Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito)
anos, e multa.” (AC)

“Art. 317. ..............................................”
............................................................."
“§ 3º Solicitar, exigir ou receber o ma-

gistrado, inclusive por interposta pessoa, a
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qualquer título ou pretexto, custas, participa-
ção financeira em processo, ou retribuição
de qualquer espécie, ou aceitar promessa
de tal retribuição, em razão de ato de ofício
que praticou ou deixou de praticar.” (AC)

“Pena – reclusão de 3 (três) a 15
(quinze) anos, e multa” (AC)

“Art. 327. ..............................................
............................................................."
“§ 3º Quando os crimes deste Título

forem cometidos por juiz ou membro do Mi-
nistério Público, no exercício ou em razão
do cargo, a pena é aumentada de metade
até o dobro.” (AC)

“§ 4º Considera-se Juiz, para efeitos
penais, qualquer magistrado do Poder Judi-
ciário.” (AC)

Art. 12. Os arts. 345, 347 e 358 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 1940 – Código Penal, passam a vigorar
acrescidos dos seguintes parágrafos, numerando-se
os respectivos parágrafos únicos como § 1º.

“Art. 345. ..............................................”
“Pena – ................................................”
“§ 1º .....................................................”
§ 2º Se o crime for cometido por

juiz." (AC)
“Pena – reclusão de 1 (um) a 2 (dois)

anos, além da pena correspondente à vio-
lência.” (AC)

“§ 3º No caso do § 2º a ação penal é
pública, ainda que não haja emprego de vio-
lência.” (AC)

“Art. 347. Inovar artificiosamente ou ex-
traviar documento constante de processo ci-
vil ou administrativo, na pendência desses,
o estado de lugar, de coisa ou de pessoa,
com o fim de induzir a erro o juiz ou o peri-
to”. (NR)

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

“§ 1º Se o extravio ou a inovação desti-
na-se a produzir efeito em processo penal,
ainda que não iniciado, as penas aplicam-se
em dobro.” (NR)

§ 2º Se for cometido por juiz ou perito,
com o fim de facilitar ou efetivar fraude me-
diante processo, em benefício próprio ou
alheio." (AC)

“Pena – reclusão de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa.”(AC)

“Art. 358. ..............................................”
“Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cin-

co) anos, e multa, além da pena correspon-
dente à violência.” (NR)

“Parágrafo único. Se for cometido por
juiz ou membro de Ministério Público, no
exercício ou em razão do cargo, a pena é
aumentada de metade até o dobro.” (AC)

Art. 13. O Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Có-
digo Penal passa a vigorar acrescido do seguinte
art:. 350-A:

“Art. 350-A. Autorizar o juiz a liberação de preso
ou mudança do regime de cumprimento da pena an-
tes do prazo legal e mediante o recebimento de vanta-
gem ou promessa de vantagem”. (AC)

“Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e
multa.” (AC)

Art. 14. revogam-se os arts. 15 e 42 e parágrafo
único do art. 76 da Lei nº 1.079, de 10 de abril de
1950.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, ofício do Presidente da Co-
missão de Assuntos Econômicos, que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa-
trocínio.

É lido o seguinte:

OF./CAE/Nº 78/00

Brasília, 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento

Interno, comunico a V. Exª que esta Comissão rejeitou
o Projeto de Lei do Senado nº263, de 1999, que “alte-
ra dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro”, em
reunião realizada na presente data.

Atenciosamente, – Senador Ney Suassuna,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com referência ao ofício que acaba de ser
lido a presidência comunica ao Plenário que nos ter-
mos 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 263, de 1999,
seja apreciado pelo Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que re-
cebeu do Senador João Alberto Sousa o Requeri-
mento nº 301, de 2000, de licença para tratamento de
saúde por 130 dias, a partir do dia 22 do corrente.

Não havendo objeção do Plenário, serão toma-
das as providências necessárias à convocação do su-
plente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Volta-se à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros,
advertindo, porém, que, dentro de alguns minutos, ha-
verá uma sessão conjunta do Congresso Nacional
para promulgação de uma emenda constitucional.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, gostaria apenas de solicitar a atenção
para a possibilidade de continuidade da sessão do Se-
nado após a promulgação da sessão do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª será atendido.

Concedo a palavra ao Senador Renan Calhei-
ros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a segurança
pública, atribuição constitucional do Estado, que até
então vinha sendo tratada com distância, é o tema
que mais preocupa e angustia a sociedade brasileira
atualmente. As estatísticas são perversas e enxova-
lham o Brasil. Os governantes, aprisionados por uma
letargia angustiante, preferem abordar a violência sob
a ótica de uma estatística a ser lamentada. Os gover-
nados, assombrados e ameaçados, desconhecem
ações concretas para diminuir a onda de criminalida-
de que vai dominando o Brasil impunemente.

A gênese da violência tem origens múltiplas e
conhecidas de todos, e nós temos a obrigação de
contribuir no sentido de diminuí-la. Na raiz do proble-
ma está, indiscutivelmente, o processo de exclusão
social que empurra nossos cidadãos para a indigên-
cia ou marginalidade e, lamentavelmente, não é pos-
sível, na atualidade, constatar nenhum gesto da área
econômica ou social para resgatarmos nossos farra-
pos de cidadania.

Os indicadores socioeconômico sobre a Améri-
ca Latina e o Brasil, que se assemelham a subúrbios
pálidos da globalização, são melancolicamente con-
vergentes e desalentadores: o relatório da Comissão
Econômica para a América Latina – Cepal, no biênio
de 1998/1999, mostrou o crescimento da pobreza na

América Latina em 12%. Ou seja, nossos indigentes
pularam de 200 para 224 milhões.

O mais recente relatório do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento – BID, revela a década de 90
como a mais amarga do Continente.Há 50 anos, a ren-
da per capita da América Latina só era superada pelo
Primeiro Mundo. Hoje, estamos atrás do Leste Asiáti-
co, do Oriente Médio e da Europa Oriental. Houve um
brutal achatamento da renda e, ainda assim, somos o
Continente com maior concentração de renda do Pla-
neta. Um quarto da renda está concentrada nas mãos
insaciáveis de 5% da população. O Brasil, particular-
mente, tem a pior distribuição de renda do globo, triste
menção para que, carregado de um tosco ufanismo, se
orgulha de ser a oitava economia mundial.

O IBGE confirma os índices em sua síntese de
indicadores sociais referentes a 1999. Um rico ganha
o mesmo que 50 pobres. No Nordeste, essa lógica é
ainda mais cruel e, em Alagoas, meu Estado, temos a
pior distribuição de renda do Brasil, a mais elevada
taxa de analfabetismo e números superlativos de
mortalidade infantil. Estamos beirando o ridículo e
condenando nossos filhos, em nome de gráficos ma-
temáticos impressionistas, apresentados por messiâ-
nicos insensíveis que se apoderaram de uma verdade
única, que a população não consegue enxergar, não
consegue absolutamente tocar.

Os estudos do BID e do IBGE registram, ainda,
outros conceitos que nos envergonham: somos o
País mais violento do mundo. Temos a maior taxa de
homicídios do Planeta e as maiores vítimas – pas-
mem! – são os jovens. Sessenta e oito por cento dos
assassinatos vitimam adolescentes entre 15 e 19
anos. Esses índices são superiores em 40% aos dos
países acima da linha do Equador para onde, Sr. Pre-
sidente, irresponsavelmente, estamos drenando to-
das as nossas riquezas e nos submetendo, evidente-
mente, a uma triste condição de vassalagem colonial.

Nesse cenário lúgubre de decomposição social,
mantemos a fidelidade adúltera aos compromissos
externos, exterminando os nossos fiapos de esperan-
ça, decência, cidadania e dignidade. Os números da
economia, mesmo com a insistência de determinados
setores em afirmá-los bons e prósperos, revelam um
fluxo contínuo de recursos para o exterior travestidos
de lucros, dividendos e dívidas. O mercado interno,
Sr. Presidente, todos sabemos, inexiste.

Os resultados dessa lógica são perceptíveis. A
sociedade, ainda que não domine as terminologias in-
tangíveis da economia, se indigna, se revolta e vai
para as ruas; os índios reprimidos com excesso na
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festa que era para ser deles; greves de caminhonei-
ros, comprometendo o abastecimento; invasões do
MST a prédios públicos e a bancos, paralisações na
esfera federal por melhores salários que vão, eviden-
temente, estimulando outros segmentos. E até, Sr.
Presidente, excessos intoleráveis contra autoridades
que, claro, merecem a censura de todos nós.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, Senador?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Concedo o aparte com muita satisfação. No entanto,
gostaria só de lembrar a V. Exª que o tempo de que
dispomos é muito curto para fazer o pronunciamento.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Ape-
nas gostaria de aderir ao posicionamento de V. Exª
quando fala desse movimento de caminhoneiros, Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, passe-
atas etc. Também gostaria de lembrar – assunto inclu-
sive que vou abordar depois, em pronunciamento – a
agiotagem que existe de chegar a 150, 154% de juros
ao ano, a quem precisa socorrer-se momentanea-
mente. Ou seja, agiotagem essa que V. Exª tão bem
combatia quando Ministro da Justiça. Gostaria de
acrescentar, Senador Renan Calheiros, a sua luta
contra a agiotagem, que hoje passeia com tranqüili-
dade no País.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agradeço com muita satisfação a contribuição de V.Exª.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL AM) – Senador
Renan Calheiros, quero homenageá-lo com o meu si-
lêncio, porque não há tempo para interromper e soli-
darizar-me com V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Mu-
ito obrigado, Senador Bernardo Cabral.

O Estado, Sr. Presidente, e não o Governo ou os
governos, que se vem mostrando ineficiente na pres-
tação de seus serviços, busca sua autoridade perdida
pela ineficácia nas ações duras e nas palavras intimi-
datórias, das quais ninguém sente saudade. Involuí-
mos e voltamos a conviver com censura, lei de segu-
rança nacional, SNI, repressão, Exército nas ruas e
uma série de emblemas primitivos e verdadeiramente
incompatíveis com a democracia. O Exército, Sr. Pre-
sidente, tem a sua atribuição constitucional de defesa
da Pátria e garantia dos poderes constitucionais, no
máximo e circunstancialmente, poderia fornecer apo-
io logístico e homens nas fronteiras a fim de combater
o narcotráfico, o tráfico de armas e o contrabando.

Temos vizinhos envolvidos em aventuras medie-
vais de golpes, sublevações e centralização de poder.
Se as jovens democracias do continente e também a

brasileira estão ameaçadas, não será, Sr. Presidente,
lícito atribuir o risco à sociedade, que legalmente tem
o direito e razões para as suas reivindicações.

O Estado, em nome da normalidade, em nome
de seus contribuintes, deveria humildemente parar
para uma reflexão sobre se estamos no caminho cer-
to. E se fosse o caso, corrigir os rumos. Nada, exceto
a palavra de alguns, indica melhorias a curto prazo
em nossos infames indicadores sócio-econômicos.

O diagnóstico, Sr. Presidente, tenho certeza que
vários Senadores e Senadoras compartilham desse
sentimento angustiante de degeneração social, é
este.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB MT) – Senador
Renan Calheiros, poderia conceder-me um aparte?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Pois não, Senador.

O Sr. Carlos Bezerra (PMDB MT) – Gostaria
apenas de parabenizá-lo. Essa questão tem sido pou-
co discutida no Congresso Nacional. É dever da soci-
edade aprofundar o debate sobre esse assunto. Os
indicadores sociais contribuem enormemente para a
criminalidade e a violência no Brasil, mas, além des-
ses indicadores, há outros ingredientes que devem
ser debatidos, devem ser discutidos. Sei que não pos-
so alongar-me no aparte o tempo destinado a V. Exª é
exíguo mas quero parabenizá-lo por trazer este as-
sunto à tribuna.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB AL) Nobre
Senador Carlos Bezerra, agradeço pelo honroso
aparte de V. Exª, que tem total razão. A cada dia, esta
Casa do Congresso Nacional amplia evidentemente a
compreensão sobre os elementos que colaboram
para o aumento da violência no Brasil. O que puder-
mos fazer para enfrentar esta situação, sinceramente,
nós teremos que fazer.

Sr. Presidente, o Governo ensaia uma reestrutu-
ração administrativa e ações concretas para dar mais
eficiência ao setor de segurança pública, mas sabem
os responsáveis pelo assunto que sem recursos ne-
cessários os resultados serão tíbios. É, sim, preciso
conferir uma organicidade harmônica ao sistema na-
cional de segurança pública, integrando os esforços
de todos, mas também é imprescindível assegurar os
meios para que as polícias atuem no combate à crimi-
nalidade, já que a prevenção, por intermédio do viés
social, não está a merecer muita consideração. Sr.
Presidente, a área econômica precisa de um desfibri-
lador cardio-social.

Nessa perspectiva, continua sendo suficiente o
exercício inútil de mudar a mobília do lugar, ainda que

184 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO 2000



isto tenha submetido o Governo a desgastes terríveis
e desnecessários. Temos a urgente tarefa de, articu-
lardamente com o Executivo, com o Judiciário, com o
Ministério Público e com a sociedade civil, modificar o
panorama de criminalidade e impunidade no Brasil.

Atualmente, não há sequer um centavo no Orça-
mento da União destinado à segurança pública e tam-
pouco foi regulamentado o art. 144 da Constituição
Federal, que trata do assunto. Há um contínuo impro-
viso de receitas e de ações, desproporcional à gravi-
dade do problema em nosso País.

É imperioso definir cristalinamente as atribui-
ções das Polícias Federal, Militar, Rodoviária, Civil e
guardas municipais. Mais do que isso: temos a res-
ponsabilidade de indicarmos a sua fonte de financia-
mento, pois é notório o sucateamento dos meios e a
insuficiência de policiais que necessitam ir para as
ruas com condições de fazer o policiamento ostensivo
e de se integrar com a comunidade. O exemplo da Po-
lícia Federal, que tem missões abrangentes no com-
bate ao tráfico, ao contrabando, exerce o papel de po-
lícia marítima, aeroportuária e também a polícia judi-
ciária da União é emblemático. Ela, num país conti-
nental como o nosso, tem apenas 6 mil homens,
quando, na Argentina, geograficamente menor, e com
atribuições análogas, são mais de 40 mil homens.
Aqui, Sr. Presidente, eu me permitiria um pequeno
parêntese, para registrar o excelente trabalho da Polí-
cia Federal, o seu desempenho, o papel que ela cum-
pre, apesar das limitações conhecidas.

Eu, particularmente, ainda que soe dois tons
acima aos ouvidos da área econômica, sou favorável
a uma definição vinculando orçamentos mínimos
para segurança. Problemas dessa magnitude não
comportam mais o improviso financeiro.

Nós, do Congresso, temos de acelerar a tramita-
ção de iniciativas legislativas, que, aprovadas, contri-
buiriam significativamente no combate ao crime. Os
acordos com a França, por exemplo, para proteger a
Amazônia, para garantir níveis mínimos de segurança
no país, o Pró-Amazônia e o Promotec, especialmente
depois que o Senado norte-americano aprovou o em-
préstimo de US$8 milhões para a Colômbia combater
o narcotráfico, os acordos de cooperação judiciária em
matéria penal, especialmente com os Estados Unidos,
que serpenteia na Câmara dos Deputados; a reforma
do Judiciário, essencial para agilizar e tornar a Justiça
eficaz e, se assim entender o Senado, a tipificação dos
chamados ciberdelitos e o projeto de desarmamento.
A banalização da arma de fogo, Sr. Presidente, provo-
cou uma epidemia de violência no País. São cerca de

20 milhões de armas ilegais contra aproximadamente
1,5 milhão apenas de armas regularizadas. Segundo
informações das Secretarias de Segurança dos Esta-
dos mais violentos do país, Rio e São Paulo, aproxima-
damente 60% dos homicídios acontecem por motivos
banais, pela facilidade de acesso a uma arma, são os
chamados crimes sem causa. Oitenta e nove por cento
dos crimes no Brasil são cometidos com armas de
fogo. São dados eloqüentes que continuam a merecer
a reflexão desta Casa.

O Executivo tem sob sua responsabilidade a ga-
rantia de recursos para aparelhar e modernizar o sis-
tema de segurança pública, enquanto a fonte definiti-
va de custeio não é indicada; tem a Reforma do Códi-
go Penal, que vai e vem do Palácio como uma roda gi-
gante; a regulamentação do abate de aeronaves hos-
tis, cuja importância para o combate ao contrabando
e ao tráfico é indiscutível, e não sei por quais motivos,
Sr. Presidente, talvez por pressão externas – o que é
lamentável , sua regulamentação, apesar de pronta,
até hoje não foi publicada; o número único de registro
de identidade civil, conseqüência de projeto do Sena-
dor Pedro Simon, que, além de facilitar a vida do cida-
dão, contribuirá muito contra a falsificação de docu-
mentos e, portanto, facilitará o trabalho da Polícia
contra o crime organizado; resta ainda a viabilização
financeira do programa de proteção às vítimas e tes-
temunhas, experiência exitosa no combate ao crime
em todos os países em que foi adotado. Esse progra-
ma, amparado pelos recursos necessários, é essen-
cial na repressão ao tráfico de drogas, ao contraban-
do de crianças, ao tráfico internacional de mulheres,
de armas, ao roubo de cargas e à falsificação de re-
médios, motivos pelos quais o Brasil é, tristemente,
lembrado no Exterior. Igualmente é necessário cons-
truir e humanizar nossos presídios, hoje excelências
de promiscuidade e verdadeiras academias do crime.
O déficit de vagas, Sr. Presidente, chega a 140 mil,
isso porque, aproximadamente, 400 mil mandados de
prisão não foram cumpridos.

O Governo não deve permitir ainda a mutilação
do Código de Trânsito, que talvez seja hoje o mais efici-
ente instrumento de preservação de vidas e de cidada-
nia; precisa também elaborar um plano nacional anti-
drogas, dando ênfase à área de prevenção e recupera-
ção de dependentes, modernizando a lei atual, iniciati-
va de competência da Secretaria Nacional Antidrogas,
que lamentavelmente optou por não priorizá-la.

Esse conjunto de ações, Sr. Presidente, é vital
para atenuarmos nosso triste cotidiano de violência e
sairmos do humilhante pódio de país mais violento do
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mundo. Mas a solução a longo prazo todos sabem –
passa pela evolução de nossos índices sociais e eco-
nômicos e, a curtíssimo prazo, pela liberação de re-
cursos a serem investidos prioritariamente em Segu-
rança Pública.

O Sr. Romero Jucá (PSDB RR) – Senador Re-
nan Calheiros, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB AL) – Com
satisfação, ouço o aparte de V. Exª.

O Sr. Romero Jucá (PSDB RR) – Senador Re-
nan Calheiros, em rápido aparte, quero registrar a im-
portância do discurso de V. Exª. Realmente, a violên-
cia, a segurança e a necessidade de uma intervenção
mais forte e harmônica entre os Poderes e entre os ní-
veis de Governo executivo neste País requerem uma
ação extremamente urgente. Gostaria de fazer refe-
rências a dois temas mencionados por V. Exª. O pri-
meiro diz respeito à necessidade efetiva de se im-
plantar a carteira de identidade única, projeto este do
Senador Pedro Simon, conforme V. Exª bem lembrou.
Essa é uma ação extremamente importante para que
haja um maior controle da situação, para que possa-
mos combater à violência. V. Exª também falou da li-
beração de recursos. Gostaria de lembrar a necessi-
dade urgente da liberação de recursos para que seja
feito o aparelhamento das Polícias estaduais e, princi-
palmente, da Polícia Federal. Além disso, lembro da
necessidade de urgência na aprovação dos recursos
para a Polícia Federal, no que tange às ações do Pro-
motec e do Pró-Amazônia, que são ações integradas
para a Amazônia, visando ao combate ao narcotráfi-
co. V. Exª foi Ministro da Justiça, sabe da prioridade
dos projetos, sabe da necessidade de recursos para a
nossa região amazônica, até mesmo para que se pro-
cessem e se utilizem os dados a serem coletados
pelo Sivam. Portanto, aproveitando o brilhante discur-
so de V. Exª, gostaria de fazer este lembrete e mais
esta cobrança ao Governo Federal e ao Ministério da
Justiça, para que agilizem as medidas quanto ao apa-
relhamento condizente da Polícia Federal, principal-
mente para que esta possa atuar na nossa Região
Amazônica. Muito obrigado.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Se-
nador Romero Jucá, com satisfação, agradeço a V. Exª
pela contribuição.

V. Exª tem absoluta razão: para que possamos
cobrar resultados da Polícia Federal, é fundamental
modernizá-la, reequipá-la, como também pagar salá-
rios dignos aos policiais. E falo isso, Senador, com a
autoridade de quem, quando Ministro da Justiça, pa-

gou salários verdadeiramente dignos à Polícia Fede-
ral e à Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com esse raciocínio, considero priori-
dade absoluta, para a área de Segurança Pública, a
aprovação do acordo com a França e com a Alema-
nha, para que possamos garantir os recursos para o
Promotec e para o Pró-Amazônia.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o Ministro
José Gregori reúne todas as condições para ter êxito
nesse trabalho. Espero que, desta vez, a área econô-
mica não seja tão comedida em investimentos. O
País, amedrontado, não pode esperar mais.

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

lhães) – Suspendo a presente sessão, para que seja
realizada a sessão do Congresso Nacional destinada
à promulgação de emendas constitucionais.

(Suspensa às 12 horas e 16 minutos, a
sessão é reaberta às 12 horas e 21 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Está reaberta a sessão.

Concedo a palavra ao nobre Senador Juvêncio
da Fonseca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nesse momento em que nossos
agricultores estão colhendo a sua soja e em que o de-
bate sobre alimentação dos mais de seis bilhões de
pessoas que habitam o nosso planeta está tão em
voga, faz-se necessário debater uma das tecnologias
que mais beneficiarão os agricultores e os consumi-
dores em um futuro muito próximo: a biotecnologia
agrícola.

A biotecnologia é uma técnica que emprega ge-
nes em processos produtivos, com a finalidade de se
obter produtos úteis ao homem e ao meio ambiente.
Essa tecnologia viabiliza o surgimento de produtos de
ponta em todas as áreas da Biologia, consumidos em
todo o mundo como plantas geneticamente modifica-
das para se tornarem resistentes a pragas e insetos,
como também medicamentos, vacinas, hormônios e
outros de interesse à saúde da população.

A primeira aplicação comercial dessa tecnologia
data de 1982, com a produção de insulina para o tra-
tamento de diabetes. O gene que produz a insulina
humana foi isolado e transferido para uma bactéria
que, vivendo em tanques de fermentação, ao se re-
produzir, produz a proteína insulina, que é, então, iso-
lada e purificada para o tratamento de diabetes. Esse
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foi um passo fundamental para o tratamento de dia-
béticos que antes tinham que usar a insulina suína ou
bovina, muito menos eficiente que a humana para o
tratamento da doença.

Da mesma forma que os cientistas se dedica-
ram a desenvolver medicamentos mais avançados e
eficazes por meio da biotecnologia, eles também se
dedicam a desenvolver alimentos com características
que possibilitam maior produtividade, menos danos
ao meio ambiente e maior valor nutritivo.

Atualmente, já vivemos a chamada ”primeira
onda“ da biotecnologia, em que as plantas são gene-
ticamente modificadas para serem tolerantes a herbi-
cidas e resistentes a pragas e insetos, gerando ga-
nhos específicos para a fase de produção.

Em diversos países do mundo já são comerciali-
zados soja, milho, batata e algodão com essas carac-
terísticas. Em um futuro próximo, teremos a ”segunda
onda“, em que os alimentos serão mais nutritivos e
benéficos para a saúde.

Já foi desenvolvido, por exemplo, um arroz ge-
neticamente modificado para se tornar capaz de sin-
tetizar o betacaroteno, o precursor da vitamina A.
Com isso, a carência dessa vitamina – que provoca
cegueira e acomete cerca de 124 milhões de crianças
em todo o mundo – poderia ser combatida facilmente,
bastando para isso uma dieta rica em arroz, cereal
que é a principal fonte de nutrientes em diversos paí-
ses, notadamente no Sudeste Asiático.

Num futuro um pouco mais distante, na chama-
da terceira onda, serão desenvolvidas plantas com
vários diferenciais, capazes de imunizar os organis-
mos contra doenças

Tudo isso será feito com o máximo de seguran-
ça, já que todos os experimentos nessa área são tes-
tados à exaustão, passando por diversas etapas de
testes e regulamentação, provando que as plantas
geneticamente modificadas não são em nada diferen-
tes das convencionais.

Hoje em dia, mais de 2,5 bilhões de pessoas con-
somem, por exemplo, a soja geneticamente modifica-
da, diretamente ou em produtos da cadeia alimentar.
Nunca houve qualquer problema de segurança ambi-
ental ou alimentar relacionado com esse consumo, in-
clusive nos países em que o controle alimentar é bas-
tante rígido, como nos Estados Unidos, em que a
Agência de Proteção Ambiental, o Departamento de
Agricultura, o FDA – órgão norte-americano que regu-
lamenta alimentos e remédios – e a FAO – órgão das
Nações Unidas para alimentação e agricultura – já de-

clararam o seu apoio e continuam estudando e regu-
lamentando as culturas geneticamente modificadas.

O Brasil já se preocupava com esse assunto em
1995, quando entrou em vigência a Lei nº 8.974, de-
nominada Lei de Biossegurança, regulamentada pelo
Decreto nº 1.752, de 1995. Esse Decreto, além de re-
gulamentar a Lei, dispõe sobre a vinculação, compe-
tência e composição da CTNBio – Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança, que integra a estrutura
do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A CTNBio é uma comissão composta por oito
especialistas de notório saber científico e técnico, em
exercício no segmento da biotecnologia, sendo dois
da área humana, dois da área animal, dois da área
vegetal e dois da área ambiental, e representantes
dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Agricultu-
ra, do Meio Ambiente, da Saúde, da Educação, do
Trabalho e das Relações Exteriores, além do setor
empresarial e de entidade de defesa do consumidor.

Ainda em 1996, começaram no Brasil os testes
de campo com plantas geneticamente modificadas.
Em 1998, a Comissão deu o seu primeiro parecer fa-
vorável a uma planta geneticamente modificada: a
soja resistente a herbicida.

No entanto, o cultivo comercial dessa soja en-
contra-se suspenso por uma decisão judicial, em fun-
ção de ação de autoria do Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor, Idec. A demora do Poder Judiciá-
rio em oferecer uma decisão final sobre o assunto
está trazendo problemas para o Brasil. Em primeiro
lugar, a Lei federal que acabei de citar fica razoavel-
mente desmoralizada, o que cria uma situação confu-
sa nos Estados da Federação que acabam legislando
sobre o tema que não é da sua competência.

Essa demora em relação a uma decisão definiti-
va está causando grandes prejuízos ao agricultor bra-
sileiro. Hoje em dia, doze países já adotaram o plantio
comercial de plantas geneticamente modificadas, en-
tre eles grandes produtores de grãos como Estados
Unidos, Argentina, Canadá, China e Austrália.

Para se ter uma idéia do crescimento desse
mercado, em 1992 havia apenas um país utilizando
esse sistema. Somente no ano passado, cerca de 40
milhões de hectares em todo o mundo foram cultiva-
dos com sementes geneticamente modificadas. O
agricultor brasileiro acaba perdendo o mercado inter-
nacional porque os países que já adotaram as plantas
geneticamente modificadas produzem mais, em me-
nos espaço e com economia de insumos agrícolas, o
que faz com que seus preços sejam bem mais com-
petitivos que os brasileiros, que ainda sofrem com os
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gastos, por exemplo, com herbicidas, necessários
para combater as pragas que dizimam nossas lavou-
ras. O agricultor brasileiro continuará produzindo me-
nos e tendo a necessidade de cobrar mais por seu
produto, o que o distanciará, cada vez mais, do mer-
cado internacional, o que é impensável num mundo
como o nosso, cada vez mais globalizado.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Sena-
dor Juvêncio da Fonseca, concede-me V. Exª um
aparte?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Concedo o aparte ao Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Inte-
resso-me por esse tema por ter ele suscitado debates
entre produtores, cooperativas, empresas de pesqui-
sa. Essa discussão não se restringe, nobre Senador,
como V. Exª bem acompanha, ao território brasileiro;
ela está tomando conta dos quatro continentes, por-
que diz respeito a uma forma de reduzir o custo da
produção, sobretudo de alimentos, que continuam
como uma demanda cada vez maior, com a crescente
população planetária.Aqui, tivemos a felicidade de re-
alizar, em junho do ano passado, um seminário tra-
tando desse tema. Um seminário plural, aberto, parti-
cipativo, que contou com a presença não só da comu-
nidade científica brasileira mas de técnicos dos mais
diversos segmentos e um cientista do Reino Unido, o
professor Julian Kinderlerer, que considera mais peri-
goso atravessar uma avenida em Brasília do que con-
sumir produto derivado de organismo geneticamente
modificado, a soja transgênica, no caso. Entendo que
essa discussão tomou essa grande dimensão porque
saiu do plano científico para o comercial. Creio que
seja exatamente nesse plano que a questão está sus-
citando todo esse debate, pois algumas empresas se
dedicaram à pesquisa e conseguiram identificar um
produto que lhes permite uma participação mais efeti-
va no mercado, o que provocou a preocupação de ou-
tras empresas que não atingiram ainda esse nível de
desenvolvimento. Por essa razão, a ação do Idec e de
outros organismos, principalmente de natureza
não-governamental, apelaram argumentando que
não há definição científica sobre o uso de organismos
geneticamente modificados, se causarão danos à sa-
úde, se vão erodir o meio ambiente. Mas também não
há embasamento científico para assegurar que isso
possa acontecer. Congratulo-me com V. Exª pela dis-
cussão de um tema muito importante e que diz respe-
ito à vocação principal da economia brasileira, que
está assentada no setor primário. Como V. Exª, enten-
do que os transgênicos vieram para ficar e darão uma

enorme contribuição à humanidade na mitigação do
sério problema da fome que grassa mais intensamen-
te em outros países, mas também no Brasil.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Senador Leomar Quintanilha, o aparte de V. Exª enri-
quece o nosso discurso. Sabemos que V. Exª é um es-
pecialista nesse setor e esperávamos esse aparte
para que pudéssemos discutir esse assunto em nível
nacional.

Com a globalização, o Brasil, por meio da agri-
cultura, tem condições de competir de modo mais
acentuado internacionalmente. Nessa área, temos
tecnologia e temos conhecimento. O potencial brasi-
leiro para expansão agrícola é enorme. Podemos au-
mentar nossa produção de grãos de 80 milhões de to-
neladas para 200, 300, 400 milhões. Reside aí o nos-
so futuro.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-me que
as questões relacionadas como empecilho ao desen-
volvimento da biotecnologia são um esforço de reser-
va de mercado de países estrangeiros contra os nos-
sos interesses. Temos plena consciência disso e é
preciso que cada vez mais se discuta o assunto, que a
população entenda que essa técnica é importante
para o Brasil.

Em nosso País, negócios relacionados à agricul-
tura, incluindo a indústria de alimentação, respondem
por cerca de 40% de nosso Produto Interno Bruto, cer-
ca de 28% dos empregos e 36% das importações.
Estima-se que cada real a mais obtido nessa atividade
gere até R$1,32 de negócios em outras áreas.

O Brasil dispõe de vários estudos científicos so-
bre o comportamento das plantas geneticamente mo-
dificadas em solo nacional, tanto em relação ao meio
ambiente como à saúde humana. Entidades mais que
idôneas, como a Embrapa (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária), vêm realizando testes e já
comprovaram a segurança desse tipo de cultivo.

Não há motivo para continuarmos a deixar o
Brasil fora do mercado internacional. Não há motivos
para que o agricultor brasileiro continue gastando
mais para produzir menos em nossas terras. Não há
motivos para que o nosso País exporte menos e ainda
tenha de comprar grãos de outros países, tamanho é
nosso potencial agrícola.

É por isso que solicitamos uma tomada de deci-
são mais ágil por parte do Judiciário sobre o assunto
das plantas geneticamente modificadas. É por isso
que temos de encampar o debate sobre esse tema
junto a todas as instâncias: governo, opinião pública,
instituições científicas e órgãos de defesa do consu-
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midor, para que o nosso País não fique para trás nes-
sa corrida mundial em busca do alimento de melhor
qualidade.

Enfatizo que a legislação federal sobre o assun-
to está consubstanciada a partir da Lei Federal nº
8.974, de 1995, devidamente regulamentada. Por ou-
tro lado, conhece-se os termos do regulamento da
CTNBio – Conselho Nacional de Biotecnologia. Po-
rém, temos verificado a omissão das autoridades fe-
derais em se impor, nesta área, aos eventos locais,
nos Estados, alguns dos quais, violando os princípios
constitucionais, a título de defesa do meio ambiente
ou do consumidor, produzem leis inconstitucionais,
ocasionando sérios prejuízos aos agricultores, que se
vêem impedidos de produzir em escala comercial va-
riedades vegetais ou espécies animais, resultado da
pesquisa e do desenvolvimento genético.

A Srª. Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, nobre Senador Juvêncio da
Fonseca?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Ouço V. Exª com prazer, nobre Senadora Marina Sil-
va.

A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Juvêncio da Fonseca, parabenizo V. Exª por trazer
este tema à tribuna desta Casa. Estava acompanhan-
do o discurso de V. Exª de meu gabinete e fui instiga-
da a vir ao plenário para aparteá-lo. Tenho absoluta
certeza de que as argumentações de V. Exª vão no
sentido de que se estabeleça o debate, para que se
tenha respostas para os problemas relativos ao culti-
vo dos organismos geneticamente modificados. Sou
autora de um projeto que propõe uma moratória para
os trangênicos de até cinco anos; mas há um grupo
que advoga – inclusive alguns Senadores já observa-
ram – que talvez seja mais interessante trabalharmos
com o referencial de três anos. Estou aberta quanto
ao tempo; no entanto, devo dizer a V. Exª que não te-
nho a mesma segurança de muitas empresas, até
porque, em termos de pesquisas científicas provem
que os organismos geneticamente modificados não
causam danos à saúde e ao meio ambiente. Contudo,
esses estudos não são feitos por instituições brasilei-
ras, não temos know how nessa área. Assim, temos
que nos conformar com o que dizem as empresas de-
tentoras dessa tecnologia, entre elas uma das maio-
res: a Monsanto . Quando não temos certeza, a Cons-
tituição brasileira, nos capítulos referentes à questão
ambiental, determina que devemos orientar a nossa
ação mediante o princípio da precaução contra danos
ao meio ambiente, à saúde ou o que quer que seja.

Não podemos condenar, a priori, os transgênicos,
mas também não podemos defendê-los ao extremo
como se representassem a nossa redenção. Muitas
vezes, uma resposta fácil, imediata, pode nos trazer
complicações, ao longo do tempo, que poderão ser ir-
reversíveis. V. Exª lembra do lançamento do DDT
como um defensivo, um inseticida para acabar com
vários tipos de pestes, inclusive com o transmissor da
malária. Houve uma pesquisadora que fez críticas
ferrenhas ao DDT, que ele poderia trazer sérios pro-
blemas à saúde. Ela foi muito criticada como se fosse
uma bruxa, que não estava embasada na ciência,
que tinha uma visão puramente fundamentalista.
Essa mulher sofreu as piores agruras. Parece-me
que teve cassado o seu direito como cientista, como
pesquisadora. Após 30, 40 anos, o uso do DDT está
proibido seja como defensivo agrícola, seja no com-
bate a determinadas pestes. Mas 30 anos após ela ter
sido injustiçada e de várias pessoas que trabalham
no combate à malária e que às vezes me abordam,
numa comissão do Congresso, para mostrar o que
estão sofrendo com as seqüelas e as conseqüência
da utilização do DDT. Se àquela época tivéssemos
utilizado o princípio da precaução, apostado um pou-
quinho mais naquilo que todos advogam, que é a
ciência, teríamos evitado o mal praticado. De sorte
que parabenizo V. Exª pelo discurso. Mas, em termos
de saúde, de meio ambiente, e ao envolver proble-
mas éticos, devemos ser cuidadosos com a vida que
Deus muitas vezes nos entrega perfeita. Corremos o
risco de, burlando essa perfeição divina, criarmos
problemas irreversíveis. Por isso, opto pela Constitui-
ção brasileira quando preconiza o princípio da preca-
ução, sem que, dessa forma, esteja a priori satani-
zando os transgênicos. Mas advogo que não deve-
mos sacralizá-los sem o devido embasamento técni-
co, porque os estudos em relação à repercussão na
saúde animal são recentes, de apenas alguns meses.
E os Estados Unidos inclusive já estão questionando
os estudos lá realizados. Em segundo lugar, em rela-
ção à repercussão sobre o meio ambiente, foi feito es-
tudo nos Estados Unidos, que possui uma biodiversi-
dade paupérrima se comparada à nossa que é alta-
mente diversificada. Portanto, os Estados Unidos não
servem de parâmetro para a realidade, principalmen-
te a brasileira. Parabenizo V. Exª e peço desculpas
por haver me alongado. De certa forma, sem ce-
gar-me, sou apaixonada pelo tema que V. Exª traz ao
debate hoje.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Nobre Senadora Marina Silva, o aparte de V. Exª mui-
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to me honra. Ele é muito forte porque as palavras de
V. Exª são sempre ditas com a autoridade de quem é
experiente nesse setor, fato esse que contribui muito
com a legislação nacional e com a qualidade de vida
deste País. Portanto, mesmo sendo longo o aparte de
V. Exª, eu o recebo com muita satisfação e com muita
honra.

Quero acrescentar apenas que a moratória se-
ria uma forma de deixar para amanhã uma tarefa a
ser feita, porque não dispomos dos instrumentos para
cumpri-la. Se nossos conhecimentos científicos são
precários nessa área, como fazer a moratória dessa
experimentação, ser precavidos, se não temos condi-
ções, segundo as palavras de V. Exª, de realizar essa
tarefa? Estamos vendo que países do Primeiro Mun-
do há muito tempo já cumpriram essa tarefa e já estão
colocando esse produto no mercado internacional, fa-
zendo dele uma força de dominação econômica inter-
nacional, ao passo em que ficamos ainda naquela
doutrina idealista do certo ou errado. Mas sabemos
que, se depender do conhecimento puro e simples
nessa área, principalmente o científico, estaremos
muito aquém dessas nações.

A Sr.ª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Permite
V. Exª mais um aparte?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Pois não. Concedo, novamente, um aparte a V. Exª.

A Sr.ª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Nobre
Senador, prometo que será por apenas 30 segundos.
Em primeiro lugar, a moratória não paralisa a pesqui-
sa, que deverá continuar, como se diz na minha re-
gião, de vento em popa. Será acelerada para dar uma
resposta mais imediata, e os países que estão reali-
zando pesquisas são a Argentina, os Estados Unidos
e o Canadá. Mas em toda Europa essas pesquisas
estão sendo questionadas. E o Brasil poderia obter
uma vantagem diferencial, porque somos os únicos
que têm condição de competitividade para, sem os
transgênicos, participar do Mercado Comum Euro-
peu, que hoje estuda a aprovação, em breve, de um
boicote aos transgênicos brevemente.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Senadora Marina Silva, vou adiantar um pouco o meu
discurso para chegar justamente às afirmativas cien-
tíficas a respeito dos transgênicos.

No que se refere aos interesses ambientais e
dos consumidores, importa ressaltar algumas infor-
mações colhidas do debate no meio científico, a partir
da literatura técnica, as quais valem por seu conteúdo
e recentecidade.

Segundo o Professor Norman Borlaug, ganha-
dor do Prêmio Nobel da Paz em 1970, pelos resulta-
dos alcançados no cruzamento e obtenção de alto
rendimento “os organismos geneticamente modifica-
dos são o resultado de um processo natural que já es-
tava acontecendo muito antes de os humanos se en-
volverem”. Em declaração no dia 02 de fevereiro de
2000, Borlaug insiste em que houve “muita emoção e
pouca ciência” na reação às plantas geneticamente
modificadas em laboratórios.

O Congresso norte-americano acaba de divul-
gar relatório, do mês de abril último, sob o título “Se-
mentes da Oportunidade: Uma avaliação dos Benefí-
cios, da Segurança e do Controle da Genética Vege-
tal e da Biotecnologia Agrícola”, em que afirma que
não há diferenças significativas entre as plantas ge-
neticamente modificadas e as originárias do melhora-
mento convencional em termos de risco à saúde. O
relatório recomenda que as regulamentações do De-
partamento de Agricultura e da Agência de Proteção
Ambiental dos EUA devem se concentrar nas caracte-
rísticas da planta e não no processo usado para de-
senvolvê-la, obtido por melhoramento tradicional ou
biotecnologia.

De acordo com um porta-voz do Congresso
americano, Dennis Hastert, “o relatório é um passo
importante para a agricultura. A biotecnologia ajudará
os agricultores a aumentar a produção e a diminuir a
dependência dos produtos químicos. Os americanos
poderão ter um meio ambiente melhor, mais limpo, e
produtos mais seguros”.

O Vice-Presidente para alimentos e agricultura
da BIO – Organização das Indústrias de Biotecnolo-
gia, Sr. Val Giddings, também declarou total apoio ao
relatório do Congresso norte-americano, afirmando
que ”as considerações do relatório são plenamente
consistentes e confirmam que a biotecnologia tem um
tremendo potencial para reduzir o impacto ambiental
da agricultura, fornecendo alimentos de melhor quali-
dade e em maior quantidade para uma população
mundial que continua crescendo rapidamente“.

A BIO representa atualmente cerca de 900 em-
presas, instituições acadêmicas e centros de pesqui-
sas de 47 Estados norte-americanos e 26 países, to-
dos envolvidos na pesquisa e no desenvolvimento de
produtos agrícolas e industriais e proteção ao ambi-
ente e à saúde humana.

É importante ressaltar que o assunto é apaixo-
nante e, por sua significativa importância, envolve
análises e considerações dos mais diferentes setores
da sociedade mundial.
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A Igreja Católica por seus altos prelados do Vati-
cano está convencida de que a biotecnologia é uma
criação da ciência, um benefício e não um prejuízo
para a humanidade. “Eu fiz calar todos aqueles que
pediam a condenação desses produtos, genetica-
mente modificados”, disse o Bispo Élio Sgreccia, Di-
retor da Bioética do Vaticano e vice-Presidente da
Pontifícia Academia para a Vida (PAV).

Acrescenta ele: ”Nós, membros da PAV, esta-
mos cada vez mais convencidos de que as vantagens
alcançadas com a aplicação da engenharia genética
em plantas e animais são maiores do que os riscos“.

Igual posição acaba de ser tomada pela Igreja
da Inglaterra, onde o Bispo Anthony Russell expres-
sou-se favoravelmente a experiências com safras ge-
neticamente modificadas, argumentando que opor-se
a elas seria anticientífico e baseado em nada mais do
que “exploração da mídia”.

O Bispo Russell disse que as safras genetica-
mente modificadas poderiam ser a resposta para os
problemas da fome no mundo. Ele afirmou que, “em
razão de elas conterem menos herbicidas ou agrotó-
xicos, essas safras também poderiam ajudar a soluci-
onar a crise agrícola na Grã-Bretanha, uma vez que
seriam mais baratas para produzir”.

Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, represento
nesta Casa um Estado importante, produtor de grãos
e o maior produtor de pecuária de corte do País. Não
poderia deixar de participar do debate sobre assunto
de tamanha magnitude, que afeta diretamente os in-
teresses da classe produtora de Mato Grosso do Sul
e de todo o Brasil.

Tradicionalmente o povo de Mato Grosso do Sul
cultua um profundo respeito pela preservação da na-
tureza, pelo desenvolvimento econômico com segu-
rança. Afinal, há séculos preservamos dois terços do
Pantanal e mais recentemente desenvolvemos uma
pecuária de mais de vinte milhões de cabeças, em
perfeita sintonia com os interesses ambientais, além
de possuirmos uma agricultura altamente produtiva.

Não há reserva de mercado para produtos não
transgênicos. A Comunidade Européia, antes berço
dos movimentos contrários aos produtos transgêni-
cos, hoje consome cerca de 75% da soja transgênica
produzida nos Estados Unidos da América e Argenti-
na. Pelo visto é fácil concluir que estão querendo aca-
bar com a competitividade da produção agrícola e
animal do Brasil. – riqueza que nos resta para compe-
tir com o mundo do conhecimento.

A mesma Europa, que dizem prometer reserva
de mercado para a soja natural do Brasil, não compra

a carne bovina produzida naturalmente numa das re-
giões mais puras do planeta, o Pantanal. Enquanto
isso, consomem as suas vacas loucas! E loucas não
em razão do apuro genético, mas em razão da ração
orgânica que consome com o reaproveitamento de
fezes misturados ao farelo ou ao feno!

O comércio de organismos vivos geneticamente
modificados (a insulina, que tantos benefícios oportu-
niza aos diabéticos, cereais, frutas, legumes e ani-
mas) continuará sem controle internacional após o re-
cente fracasso das negociações para a elaboração do
Protocolo de Biossegurança das Nações Unidas.
Continuará livre porque 125 países participantes da
Convenção da ONU sobre Biodiversidade não chega-
ram a um consenso. E não há consenso porque não
há prova de que esses alimentos possam prejudicar o
ser humano. Então perguntamos: como fica a posição
do Brasil nesse contexto?

O que de fato está provado é que a produção em
abundância a partir dos organismos geneticamente
modificados prejudicará os interesses dos agriculto-
res da União Européia e a influência de movimentos
ecológicos radicais que baseiam suas plataformas
em suposições mais políticas que científicas. Mais
que razões sanitárias, o que está em jogo é o interes-
se comercial e político, uma queda de braços entre
exportadores e compradores de transgênicos.

James Watson, Prêmio Nobel de Medicina em
1962, adverte que a campanha contra os alimentos
alterados geneticamente pode prejudicar a agricultu-
ra européia e afugentar cientistas e pesquisadores.
Considera a reação contra os transgênicos na mídia
britânica ”total histeria“. Diz que se a Europa rejeitar a
aplicação da ciência em sua agricultura será margina-
lizada. E o Brasil não vai ouvir essa advertência? Vai
preferir pagar o preço do atraso e da marginalização
do mercado mundial de alimentos?

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, espero
sinceramente, com esta manifestação, contribuir para
o debate sobre esse importante tema, a continuidade
da pesquisa e da produção em escala dos produtos
transgênicos, porque entendo que isso é bom para
meu Estado, porque é bom para o Brasil.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Senador Ju-
vêncio, permite V. Exª um aparte?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Pois não, Senador Fogaça.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Antes que V.
Exª encerre, gostaria de fazer um registro. O registro
da minha enorme satisfação em ver que V. Exª tem a
coragem, a ousadia, o destemor de tratar com clareza
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esse assunto, com toda a visibilidade que ele possa
ter. V. Exª não faz uma defesa indireta ou uma defesa
escamoteada, faz uma defesa clara da necessidade
de o Brasil reconhecer as possibilidades do avanço
científico. Reconhecer essas possibilidades, transfor-
má-la numa experiência real, e, a partir dessa expe-
riência, transformá-la numa realidade produtiva. Ne-
nhum país pode se abraçar nisso sem uma experiên-
cia, sem uma avaliação. Mas no Brasil, parece que
nem sequer uma experiência, uma avaliação pode
ser feita. Portanto, o pronunciamento de V. Exª é uma
espécie de documento contra o obscurantismo antici-
entífico que lembra as fogueiras da Idade Média. Mui-
to obrigado.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Fogaça. Chego
até a me emocionar com suas palavras porque o Bra-
sil precisa despertar para a realidade e, principalmen-
te, para a expansão que podemos ter na área agríco-
la. A terra é a nossa riqueza que o mundo todo não
tem. E ficamos esperando o quê? A ciência internaci-
onal já disse que é possível sim consumir sem ne-
nhum risco os produtos transgênicos.

Espero sinceramente que o Poder Executivo e a
Justiça Federal contribuam efetiva e decisivamente
para a solução dos impasses que persistem sobre a
pesquisa e a produção comercial dos produtos trans-
gênicos, sob o controle da Comissão Técnica Nacio-
nal de Biotecnologia, CTNBio. Que afastem do cami-
nho da produção brasileira empecilhos artificiais e,
por que não dizer, maliciosos, que podem impedir de-
finitivamente nosso desenvolvimento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Juvêncio da
Fonseca, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Por
permuta entre os Senadores Paulo Hartung e Edison
Lobão, concedo a palavra ao Senador Edison Lobão,
para uma comunicação inadiável, por 5 minutos,
como Líder da Bancada do Partido da Frente Liberal.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para uma
comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, Sras e Srs.
Senadores, foi preso na manhã de ontem, no cometi-
mento de um delito de extorsão, o ex-representante
do Ibama no Pará. Este assunto foi relatado aqui, na
manhã de hoje, pelo Senador Ademir Andrade. E du-
rante o seu relato houve uma menção ao nome do Mi-

nistro do Meio Ambiente, Sarney Filho. A propósito do
assunto, Sr. Presidente, leio a nota divulgada hoje
pelo Ministro José Sarney Filho, que diz o seguinte:

O Ministro do Meio Ambiente comunica que foi
preso em flagrante de extorsão o ex-representante do
Ibama no Estado do Pará, Paulo Castelo Branco, que
se encontrava afastado do cargo. Aquela representa-
ção do Ibama está sob intervenção, face a denúncias
que haviam levado o Ministro Sarney Filho a tomar as
seguintes providências:

1. Solicitou, no dia 21 de março de
2000, ao diretor da ABIN, General Cardoso,
que procedesse as investigações para verifi-
car a veracidade das denúncias recebidas;

2. Abriu os seguintes inquéritos no âm-
bito do Ibama: duas auditorias, em 13 de de-
zembro de 1999 e em 23 de março de 2000
e três processos administrativos, em 24 de
março e em 04 de abril deste ano;

3. O Sr. Paulo Castelo Branco foi quali-
ficado para exercer o cargo por ser o Presi-
dente do Partido Verde do Pará e vinculado
à causa ambientalista por várias instituições
não-governamentais.

Esse fato, extremamente lamentável, não irá
comprometer nossa imagem e redobrará o rigor com
que iremos limpar os órgãos deste Ministério, cujos
excelentes funcionários não podem ter sua reputação
manchada por bandidos e gângsteres que se infiltram
na causa ambientalista.

O Ministro vai prosseguir na tarefa de meter na
cadeia os desonestos e apurar todos os desdobra-
mentos deste caso e a ação nefasta de estelionatári-
os como o Sr. Paulo Castelo Branco. Esse farsante
enganou os seus superiores e os meios de comunica-
ção, aos quais se apresentou como funcionário zelo-
so, e, graças à eficiência da Polícia Federal, do Minis-
tério Público e deste Ministério, foi desmascarado e
preso.

Nossa ação não cessará enquanto não extin-
guirmos todos os focos de corrupção, mesmo pagan-
do o alto preço dessa cruzada idealista.

Sr. Presidente, o Sr. Paulo Castelo Branco per-
maneceu aqui em Brasília durante três dias, tentando
falar com o Ministro Sarney Filho e não foi por S. Exª
recebido.

Quero, como Líder do meu Partido, cumprimen-
tar o Ministro Sarney Filho pelas medidas enérgicas
que tomou a tempo e não a destempo.

Por último, agradeço o Senador Paulo Hartung
por ter cedido a preferência desse horário para que fi-
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zesse esta comunicação, em nome da nossa Lideran-
ça, em defesa de um Ministro que cumpre com rigor o
seu dever. Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador

Edison Lobão, a Mesa, eu particularmente, no exercí-
cio eventual da Presidência, solidarizo-me com as pa-
lavras de V. Exª porque muito bem conheço a ação fir-
me e destemida e a honorabilidade do Ministro José
Sarney Filho.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) – Sr. Presi-
dente Senador Ramez Tebet, agradeço muito as suas
palavras de solidariedade ao Ministro Sarney.

Durante o discurso do Sr. Edison Lo-
bão, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela Li-
derança, concedo a palavra ao eminente Senador Pa-
ulo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero ressaltar o importante e valo-
roso trabalho que vem sendo feito pela Câmara dos
Deputados no sentido de dotar o País de uma nova lei
das sociedades anônimas. Recentemente, foi aprova-
do na Comissão de Economia daquela Casa o substi-
tutivo do Deputado do PPS Emerson Kapaz, voltado
para a modernização das empresas de capital aberto
e para o financiamento de nosso desenvolvimento
econômico.

O relatório do Deputado Kapaz é fruto de profun-
dos estudos e consultas realizadas pelo meu compa-
nheiro de partido e pela sua equipe junto a todos os se-
tores envolvidos no assunto, desde o Banco Central
até o Ministério do Desenvolvimento, passando pelas
bolsas de valores, pela Abamec (Associação Brasileira
dos Analistas do Mercado de Capitais), pela Abrasca
(Associação Brasileira das Empresas de Capital Aber-
to), pelo BNDES, pela CVM (Comissão de Valores Mo-
biliários), entidades de representação das classes em-
presariais, como a Fiesp (Federação das Indústrias de
São Paulo), a CNI (Confederação Nacional da Indus-
tria) e a Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Ja-
neiro), entre outras instituições.

O projeto já se encontra em nova fase de discus-
são, agora na Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados, onde está sendo relatado
pelo Deputado Antônio Kandir, que, certamente, fará

um bom trabalho, pela sua indiscutível capacidade e
vontade de trabalhar pelos grandes temas do País.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o esforço
conjunto dos dois Parlamentares – é importante res-
saltar que têm formação em Economia e muita sensi-
bilidade para os problemas econômicos e sociais do
País –, propiciará o crescimento econômico do nosso
País, a partir do fortalecimento do mercado de capita-
is, da modernização das empresas de capital aberto e
do incentivo a novas empresas para que venham a
abrir também o seu capital.

A minha expectativa e a do meu Partido é a de
que o projeto tenha célere tramitação na Câmara e
chegue logo ao Senado para que possamos entre-
gá-lo à sociedade antes das eleições municipais de
outubro; se isso não for possível, pelo menos, que ele
seja aprovado até o final do ano. Estou convencido de
que, se a Câmara agilizar os seus trabalhos, o Sena-
do terá condições de analisar, discutir e aprovar a
nova Lei das Sociedades Anônimas até agosto.

Resultado de um trabalho de praticamente oito
meses na Comissão de Economia, um dos grandes
desafios da lei é criar condições para o desenvolvi-
mento de uma política de crédito arrojada em nosso
País. Isso significa que, a partir da sua aprovação
pelo Congresso Nacional, terá início um processo de
modernização do parque produtivo brasileiro, que,
por falta de mais agressividade do Governo Federal e
de melhor aparelhamento da legislação voltada para
o setor, perde espaço a olhos vistos no campo da
concorrência internacional.

Sr. Presidente, quem entende um mínimo de
economia – para isso não precisa ser economista –
sabe que, sem financiamento, não se atrai poupança
interna, nem externa e não se desenvolve um país. E
não se pode esperar – este é um ponto importante do
meu pronunciamento – que apenas instituições ban-
cárias sejam agentes de financiamentos no Brasil.
Esse papel também pode e deve ser exercido pelo
mercado de capitais, desde que novas empresas es-
tejam dispostas a abrir o seu capital.

Com o processo de globalização da economia,
a presença crescente do capital internacional em nos-
so País torna inevitável que alguns grupos familiares
revejam a política de controle fechado das suas em-
presas. Trata-se de medida que garantiria a expansão
dos negócios com a captação no mercado de capita-
is, deixando as empresas de depender exclusivamen-
te dos bancos ou daqueles velhos subsídios governa-
mentais, que não irão voltar. Quem faz uma análise
fria do Orçamento da União entende a sua rigidez e a
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incapacidade de voltarmos a viver realidades de tem-
pos passados.

O acesso ao mercado de capitais no Brasil é
exageradamente concentrado nas mãos de poucos
investidores. A situação agrava-se na medida em que
cresce o número de empresas que optam por fechar o
seu capital. Temos acompanhado na imprensa, prin-
cipalmente nos jornais de cobertura econômica, es-
sas decisões, justamente no sentido contrário daquilo
que está acontecendo em todo o mundo.

O Brasil precisa trabalhar para se firmar no ce-
nário econômico internacional e para isso não basta
que os juros continuem caindo. E aqui quero ressaltar
como o Banco Central, que foi ousado e corajoso no
ano passado, foi conservador neste ano e perdeu
enormes possibilidades de baixar a taxa Selic durante
o final do ano passado, em janeiro e em fevereiro des-
te ano. A impressão que tenho é a de que agora o
Banco Central quer baixar as taxas de juros, mas as
condições internacionais são realmente desfavoráve-
is para executar essa política. Sr. Presidente, como eu
dizia, não basta que os juros continuem caindo. É pre-
ciso que nossos produtos tornem-se cada vem mais
competitivos interna e externamente. Para isso é im-
prescindível que as nossas empresas tenham acesso
a crédito competitivo, conforme já vem ocorrendo, por
exemplo, em países desenvolvidos e até em alguns
países emergentes. O custo do capital em nosso País
é um dos mais altos do mundo, algo próximo a três ve-
zes o que é praticado no México, mais de duas vezes
o que é praticado no Chile, só para citar alguns países
em condições econômicas semelhantes às do Brasil.

Acredito que a nova Lei das Sociedades Anôni-
mas dará mais estabilidade e mais transparência ao
mercado de capitais interno, de modo que as empre-
sas brasileiras possam abrir seu capital, respaldadas
numa legislação moderna, confiável, que garanta o
direito dos grupos controladores, mas garanta tam-
bém o direito das minorias, daqueles que detêm mi-
noritariamente o capital das empresas.

Um passo importante nesse sentido são os me-
canismos da nova lei que garantirão mais poder de
fiscalização, de decisão e de remuneração aos cha-
mados grupos minoritários, corrigindo um erro come-
tido pelo Governo Federal por causa das privatiza-
ções. Isso porque, quando se intensificou o programa
de desestatização – e muitos vão-se lembrar disso –,
o Governo retirou da lei as garantias dos minoritários,
valorizando os seus ativos – é bom ressaltar –, mas
prejudicando de forma brutal o mercado como um
todo. E a prova está aí: as empresas estão fechando o

seu capital, no sentido inverso ao que está aconte-
cendo em todo o mundo.

É hora de corrigir esse equívoco, para que o
mercado possa começar a financiar o crescimento
das empresas. O relatório Kapaz vai nessa direção,
na medida em que ressalta os direitos dos minoritári-
os de qualquer companhia, inclusive das estatais, de
vender suas ações pelo mesmo preço do controlador.

O meu temor – e quero dizer isso aqui, da tribu-
na – é que o Governo interfira nos trabalhos da Câma-
ra, forçando o adiamento do resgate desses direitos
dos minoritários, empurrando a votação da nova lei
para depois da privatização do que ainda resta do se-
tor elétrico. Seria, na minha opinião, uma maneira de
atrasar ainda mais o processo de modernização do
setor produtivo e discriminar os minoritários, passo
contrário ao de outros países que avançam nesse
rumo.

A nova Lei das Sociedades Anônimas represen-
tará uma visão inovadora do mercado acionário em
nosso País. Conversei sobre o projeto com o Deputa-
do Kapaz. A expectativa dele é a de que, a partir das
mudanças na lei, entrariam no mercado de capitais
brasileiro algo em torno de R$120 bilhões em dinheiro
novo. Isso é muito significativo. Esses investimentos
representam cerca de 30% a 40% do valor de capitali-
zação do mercado atual, que movimenta cerca de
R$500 bilhões.

Cada vez mais as empresas nacionais jogam na
defensiva e uma prova disso é que muitas estão des-
cobrindo o caminho das bolsas americanas. Quem
acompanha o noticiário diário do jornal Valor, recen-
temente lançado, da Gazeta Mercantil ou dos cader-
nos de economia, toma conhecimento dos lançamen-
tos feitos, por exemplo, na Bolsa de Valores de Nova
York. Com isso, corremos um risco enorme, qual seja,
o de vermos, aí sim, o aprofundamento de um proces-
so de desnacionalização, absolutamente equivocado,
do capital brasileiro, da economia brasileira.

O substitutivo, que espero ver debatido nesta
Casa, apresentado por meu companheiro de partido à
consideração dos Srs. Deputados não muda as regras
do jogo – e é bom que se diga isso – de um dia para o
outro; há regras de transição. Ali se adota uma siste-
mática de graduação, para que não se gerem traumas
e pressões conservadoras que poderiam desfigurar a
proposta ou até mesmo culminar por condená-lo,
como é muito comum, às gavetas do Congresso.

O projeto contempla uma fase de transição, num
período de quatro a cinco anos, que demonstrará os
rumos do mercado brasileiro e, tenho certeza, conven-
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cerá o empresariado de que, cada vez menos, há es-
paço para empresas fechadas, para empresas familia-
res em nossa economia. O que se poderá dizer, então,
desse tipo de empresa em uma economia mundial, al-
tamente integrada, competitiva e globalizada?

O mercado de ações em nosso País reclama
uma estrutura robusta e ágil. Além do trabalho que
vem sendo desenvolvido na Câmara, com a aprecia-
ção da nova Lei das Sociedades Anônimas, outras
providências nesse sentido precisam ser adotadas.

Sr. Presidente, aproveitando mesmo a presença
atenciosa do Senador José Fogaça, profundo conhe-
cedor da matéria de que ora trato, tendo sido, inclusi-
ve, designado relator de um projeto que tive a oportu-
nidade de apresentar a esta Casa – e digo oportuni-
dade porque o referido projeto contou com a partici-
pação, as mãos e a inteligência de muitos profissiona-
is do nosso País, bem como com a coordenação do
atual Ministro da Saúde, José Serra, na sua elabora-
ção –, propondo a criação de uma agência nacional
de fiscalização financeira – uma discussão que nas-
ceu na Assembléia Nacional Constituinte –, reafirmo
que outra iniciativa a ser adotada é a transformação
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM em uma
agência capaz de fiscalizar as eventuais irregularida-
des e garantir os direitos dos acionistas minoritários,
que serão os grandes beneficiários dessa proposta
cuja tramitação no Congresso Nacional estou a de-
fender desta tribuna.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, as bolsas
de valores de todo o mundo já oscilam diariamente
quase que na mesma direção, a partir de indicadores
positivos ou negativos, fechando com índices muito
parecidos. Nos últimos meses, então, essa realidade
está sendo cristalizada. Por outro lado, cada vez mais
analistas de mercado vaticinam que, num futuro muito
próximo, a Internet dominará os negócios com ações.
Na esteira da globalização dos indicadores e da
anunciada eletronificação, viria a fusão das bolsas de
valores mundo afora. Exemplo disto é que, na Europa,
alemães e franceses já trabalham na direção de um
pregão on line – ressalto, Sr. Presidente, que esta é
uma notícia de apenas 20 ou 30 dias.

Em sua coluna do último sábado, se não me en-
gano, o jornalista Joelmir Beting comentou: ”Londres
troca alianças de noivado com Frankfurt e projeta
uma ponte transatlântica com a Nasdaq americana,
que já opera em rede com as versões eletrônicas das
bolsas de Sydney, Osaka e Hong Kong. E a velha
(americana) Nyse amarra os pregões com Toronto,
México e Tóquio“.

No nosso caso, Sr. Presidente, os negócios com
ações estão concentrados na Bovespa e caminham
na direção de uma bolsa do Mercosul – uma discus-
são que está em curso –, inicialmente tendo como
parceiros a Argentina e o Chile.

Esse processo de globalização dos mercados
acionários não significa, na minha opinião, que o pa-
pel da CVM se tornará ineficaz e, muito menos, que o
papel de uma boa lei das sociedades anônimas se
tornará ineficaz; muito ao contrário. A CVM terá de ser
fortalecida na sua função de proteger os investidores,
sobretudo os pequenos, nesse novo ambiente do
mercado de capitais.

Por fim, Sr. Presidente, quero aqui me posicio-
nar como um dos avalistas da tese de que a atual Lei
das Sociedades Anônimas é uma das principais res-
ponsáveis pelo processo de definhamento por que
passa o nosso mercado de capitais.

A lei em vigor retirou os direitos dos minoritários,
afastando os investidores das bolsas, pois estes têm
a clara consciência de que, num confronto com os
majoritários, sempre sairão perdendo.

O fato é que o Brasil não terá uma economia pu-
jante, como desejamos, sonhamos e temos direito, se
aqui não funcionar um mercado de capitais forte e su-
ficientemente estruturado para se tornar um podero-
so agente de financiamento da produção.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador Paulo Hartung?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Antes
de terminar, Sr. Presidente, ouço o aparte do Senador
José Fogaça.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Senador Pa-
ulo Hartung, não posso deixar de intervir no pronunci-
amento de V. Exª, notadamente porque este aponta
para uma direção muito interessante. Este País não
estará realmente entrosado com o sistema capitalista
mundial enquanto viger a atual Lei de Sociedades
Anônimas, haja vista que esta lei nos exclui da mo-
dernidade do século XXI. O fato de, neste País, o
comprador minoritário de ações ordinárias ser com-
pletamente desrespeitado, não tendo voz, não tendo
vez, não tendo expressão e não influenciando nos
destinos da empresa para a qual ele contribui com
seu capital, coloca-nos fora do mundo moderno e ain-
da quase como uma Nação pré-capitalista. Por isso,
faço o registro da importância, primeiro, do parecer
apresentado pelo Deputado Emerson Kapaz, na Co-
missão própria da Câmara dos Deputados, em rela-
ção à nova lei das sociedades anônimas; e, segundo,
das observações feitas por V. Exª no sentido de mo-
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dernizar a CVM – Comissão de Valores Mobiliários –,
atribuindo-lhe instrumentos próprios a uma efetiva fis-
calização, bem como propiciando uma abertura des-
se mercado, o que nos dará, sem dúvida alguma,
uma outra nuança dentro deste novo mundo, onde a
transferência de capitais é tão circular, é tão fluida,
ocorrendo com enorme velocidade. De fato, o Brasil
ainda é um País fechado se visto sob esse ângulo.
Infelizmente, as minorias não têm voz, não têm vez,
não têm conseguido manifestar-se, com o que têm
sido profundamente prejudicadas, não só nas empre-
sas estatais, mas também nas empresas privadas.
Assim, fazendo este registro, cumprimento-o, dizen-
do mesmo, já que V. Exªencerrou seu pronunciamen-
to, que o subscrevo linha após linha, palavra após pa-
lavra. Muito obrigado.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Muito
obrigado, Senador José Fogaça.

Concluindo, Sr. Presidente, reafirmo que nosso
grande desafio é o de implementar uma política de cré-
dito no País, algo a que o Governo não tem dado aten-
ção desde o início do Plano Real.E essa política de cré-
dito a que me refiro não pode estar assentada sobre a
atual estrutura bancária brasileira, que é limitada, cara e
que endivida as famílias e os pequenos grupos que de-
têm as empresas no Brasil.Esse financiamento tem que
se modernizar; a política de crédito a ser implementada
deve ser moderna – e isso precisa ser entendido, inclu-
sive, pelos grupos familiares que dominam empresas
hoje competitivas, mas que, se não forem moderniza-
das, não o serão num futuro bem próximo.

Eis o nosso desafio. Por isso trago o tema à baila,
esperando, primeiramente, que o projeto da nova lei
das sociedades anônimas tramite rapidamente pela
Câmara, chegando aqui ao Senado, onde poderemos
procurar dotar o País de uma nova legislação ainda
este ano; em segundo lugar, que consigamos avançar
na discussão do art. 192 da Constituição Federal e
partamos, definitivamente, para a discussão da ques-
tão do sistema financeiro nacional e, aí, no bojo dessa
discussão, possamos modernizar a Comissão de Valo-
res Mobiliário, a CVM. Será outro passo importante
que precisamos dar para termos uma fiscalização e a
garantia de um mercado transparente.

Agradeço o aparte do nobre Senador José Fo-
gaça, que, na verdade, complementou de forma mag-
nífica este pronunciamento que faço.

Sr. Presidente, agradeço muito a paciência e a
tolerância de esticar um pouco o meu tempo e a aten-
ção que V. Exª dedicou ao meu pronunciamento.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Har-
tung, o Sr. Ramez Tebet, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jonas
Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – É para
este País que V. Exª fala.

Concedo a palavra à nobre Senadora Heloisa
Helena, por permuta com o nobre Senador Geraldo
Cândido.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tive a
oportunidade de, nesta Casa, fazer um pronuncia-
mento sobre a questão da ausência de política habi-
tacional do Governo Federal. Quero apenas fazer
uma breve comunicação sobre alguns acontecimen-
tos recentes no meu Estado. Sei que não é apenas
uma realidade de Alagoas, em vários outros Estados
acontecem casos semelhantes.

A promulgação da Emenda Constitucional nº
26, no Congresso Nacional – com direito a muitas fes-
tas e a presença de grandes jogadores da Seleção
Brasileira –, que inclui a moradia nos direitos sociais
e, infelizmente, ainda não no dever do Estado, claro
que gera uma grande expectativa em torno da efetiva-
ção da Proposta de Emenda Constitucional, de auto-
ria do Senador Mauro Miranda e aprovada nesta
Casa. Mas justamente para evitar que a aprovação
dessa Emenda Constitucional não seja entendida
pela população como mais uma demagogia, faço um
apelo aos Líderes do Governo para que sejam sus-
pensas, imediatamente, as ações de despejo e que
aos ocupantes, considerados pela Caixa como
ex-mutuários, e, portanto, hoje discriminados, sejam
dadas novas condições para que eles permaneçam
em suas casas.

O Senador Romero Jucá e eu apresentamos um
requerimento, na Comissão de Assuntos Sociais, so-
licitando que o Presidente da Caixa Econômica Fede-
ral venha à Comissão de Assuntos Sociais para dis-
cutir tanto a política habitacional, de forma em geral,
como os últimos acontecimentos envolvendo casos
lastimáveis, especialmente em relação à população
mais pobre. Tivemos a oportunidade de ver em São
Paulo centenas de moradores com mais de 15 anos
de residência em determinado conjunto habitacional
serem despejados, numa ação truculenta da Polícia
Militar, que não poupou a utilização de cachorros, ca-
valaria, bombas, balas de borracha. Aliás, algo que
está virando moda num País em que o Governo Fede-
ral é absolutamente incompetente para resolver con-
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flitos sociais e aí busca, mais uma vez, ora a truculên-
cia e a arrogância da Polícia Militar, ora a Lei de Se-
gurança Nacional. E já tenho dito várias vezes que
quem deveria estar enquadrado na Lei de Segurança
Nacional era o Presidente da República.

Em Maceió, estamos na iminência de ver acon-
tecer algo mais grave. Quatro conjuntos habitacionais
– Osman Loureiro, Graciliano Ramos, Jardim do Fa-
rol, Tabuleiro do Martins e Artemísia –, todos com alto
grau de inadimplência e com diversos imóveis já adju-
dicados (tomados dos moradores pela Justiça) e com
mandatos de desocupação e imissão de posse movi-
do pela Caixa Econômica Federal contra os seus mo-
radores. Sabemos que, em muitos casos – já tive
oportunidade de falar nacionalmente sobre a questão
da inadimplência em relação a esses conjuntos –, a
situação é extremamente dramática, especialmente
para as populações mais pobres.

A Caixa Econômica Federal financiou, ao longo
da sua história, a classe média, incluindo a classe
média alta. Muitos proprietários, quando do encerra-
mento da sua relação contratual com a Caixa Econô-
mica, estavam pagando R$100,00, R$50,00,
R$20,00, R$10,00 à Caixa Econômica. Hoje, a popu-
lação mais empobrecida, que muitas vezes assinou
um contrato com prestações no valor de R$50,00 está
pagando R$600,00, o que torna, portanto, inviável a
permanência dessas pessoas nos imóveis.

Tentamos viabilizar junto à Presidência da Caixa
Econômica Federal, mutuários e parlamentares de
Alagoas, algum acordo para esses mutuários. A CEF
reconhece que financiar um imóvel é apenas um in-
vestimento que deve dar retorno para que ela pague
juros ao poupador que lhe emprestou dinheiro para
tal. Mas a Caixa Econômica e, conseqüentemente, o
Governo Federal têm a obrigação de entender que fi-
nanciamento habitacional é um programa social; não
é, simplesmente, um negócio com retorno financeiro.
Daí parte a iniciativa do Governo Federal, irresponsa-
velmente, continuar utilizando a inconstitucional TR
para reajustar prestações e saldos devedores dos
imóveis financiados. Claro que não é de se estranhar
a gigantesca dificuldade que esses mutuários têm
tido para pagar e manter os seus imóveis.

Portanto, Sr.Presidente, mais uma vez, fazemos
um apelo à Caixa Econômica Federal para que supe-
re essa política insensível e irresponsável de impedir
qualquer possibilidade de o ex-mutuário não ser des-
pejado de sua casa, tornando a situação dramática
para milhares de famílias brasileiras. É, no mínimo, ri-
dículo – porque de fato não é engraçado – que a Cai-

xa Econômica Federal diga que o mutuário está agin-
do de má-fé porque não cumpre as resoluções con-
tratuais. Aqui se reivindicou a boa-fé para estabelecer
a rolagem das letras e dos títulos que foram feitos de
forma imoral e absolutamente insustentável juridica-
mente, como no caso das letras de vários Estados, in-
cluindo a Prefeitura de São Paulo, tendo o Congresso
Nacional estabelecido a possibilidade de rolagem
dessas letras, em nome da suposição, da boa-fé em
relação aos compradores.

No caso de Maceió, vivenciamos fatos dramáti-
cos. No início desta semana, por volta das oito horas
da manhã, numa ação covarde da Caixa Econômica
Federal, policiais federais, funcionários e corretores
de imóveis invadiram uma residência localizada em
um determinado conjunto de Maceió, onde só esta-
vam crianças dormindo, porque seus pais tinham ido
ao trabalho. Mesmo assim, o despejo foi cumprido,
com policiais federais armados, acordando as crian-
ças e colocando-as na rua, sozinhas, numa ação, no
mínimo, desumana e vergonhosa.Outros despejos só
não ocorreram no mesmo dia em função da indigna-
ção da população local para impedir esse tipo de
ação truculenta.

A Caixa Econômica Federal está informando
que continuará cumprindo as ações de despejo e
imissão de posse ainda não executados, levando cen-
tenas de famílias para engrossar a fileira triste e cruel
dos sem-teto. O pior, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores, é que vai haver resistência, nesses conjuntos
habitacionais, a essa política irresponsável e insensí-
vel da Caixa Econômica Federal, que arranca pesso-
as de bem de suas próprias casas, num exemplo mal-
dito de truculência, de arrogância e de intolerância.

Assim, Sr. Presidente, mais uma vez, fazemos
um apelo à Caixa Econômica Federal para que rene-
gocie, possibilitando que efetivamente essas famílias
possam continuar nas suas casas.

Durante o discurso da Sra. Heloísa Helena, o Sr.
Jonas Pinheiro, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Concedo
a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, pelo tempo re-
gimental.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, inscrevi-me para comunicar aos meus Pares
que a partir de hoje, dia 25 de maio, a pecuária brasi-
leira entra em nova fase. O motivo é que os 174 mem-
bros da Organização Internacional de Epizootias –
OIE –, reunidos em Paris, devem reconhecer os seis
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Estados brasileiros que compõem o chamado Circui-
to Pecuário Centro-Oeste como zona livre de febre af-
tosa, embora ainda com exigência de vacinação.

O Circuito Pecuário Centro-Oeste é formado pe-
los Estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Para-
ná, parte de Minas Gerais e pelo Distrito Federal e
concentra um rebanho bovino de 83 milhões animais.
Estes, juntamente com os 16 milhões de cabeças do
rebanho gaúcho e catarinense, que já obtiveram o
certificado, faz com que 62% do rebanho brasileiro de
160 milhões de cabeças, já seja reconhecido como li-
vre de febre aftosa.

Essa decisão da OIE, que é uma entidade da
Organização das Nações Unidas, responsável pela
defesa da saúde animal, foi acompanhada por uma
missão brasileira, integrada por autoridades brasilei-
ras, parlamentares, produtores e empresários do se-
tor, sob a liderança do competente e dinâmico Ministro
da Agricultura e do Abastecimento, Pratini de Moraes.

Sem dúvida, essa decisão vem em momento
muito oportuno e deve ser comemorada por todos,
pois possibilitará que o Brasil possa, a partir de agora,
conquistar com mais facilidade novos clientes impor-
tadores de carne bovina e ter o acesso mais facilitado
para a carne nacional a mercados internacionais
mais exigentes, como os Estados Unidos, Canadá e
Japão e Comunidade Européia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
faturou, em 1999, 805 milhões de dólares com a ex-
portação de carne in natura e industrializada. Para
este ano, e já facilitado por essa decisão da OIE, o
Brasil poderá ter uma receita da ordem de um bilhão
de dólares e, até 2005, quando todo o país já for con-
siderado como área livre de aftosa em todo o seu ter-
ritório, ela poderá dobrar e atingir anualmente a cerca
de dois bilhões de dólares.

Sr. Presidente, é esta comunicação que faço,
que, apesar de rápida, é muito importante para a eco-
nomia brasileira, sobretudo para a agropecuária bra-
sileira, mas também para a nossa sociedade.

Obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)

– Sr. Presidente, estou inscrito. Portanto, consulto a V.
Exª se é possível ainda eu usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Como
ainda há tempo na sessão, concedo a palavra ao Se-
nador Sebastião Rocha, que está inscrito.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna, na tarde de hoje, para fazer referência a al-

guns assuntos de relevante importância, em nível na-
cional e também em nível estadual, com relação ao
meu Estado do Amapá.

No âmbito nacional, quero fazer referência ao
requerimento que encaminhei à Mesa do Senado da
República, propondo a criação de uma Comissão
Mista, composta por 11 Senadores e 11 Deputados,
para investigar as circunstâncias da morte do
ex-Presidente João Goulart.

Como todos já sabemos, a Câmara dos Deputa-
dos, no dia de ontem ou na terça-feira, instalou uma
comissão externa com esse mesmo objetivo. Consi-
derando que o ex-Presidente João Goulart acumula-
va, à época em que obteve dois mandatos de Vi-
ce-Presidente da República, o cargo de Presidente
do Senado. Era o que previa a Constituição vigente à
época. Então, na condição de Vice-Presidente da Re-
pública, o Sr. João Goulart exercia também a Presi-
dência do Senado da República.

Em razão disso, entendi que é importante que o
Senado da República participe dessas investigações.

Espero que, na próxima sessão do Congresso
Nacional, haja vista que o requerimento foi proposto
ao Congresso Nacional, por tratar-se de uma Comis-
são Mista, esse requerimento possa ser votado e
aprovado e o Senado da República possa se aliar à
Câmara dos Deputados na busca de esclarecimentos
para os motivos, a causa que levou à morte o
ex-Presidente João Goulart, que quando exerceu a
Presidência da República, trouxe grandes esperan-
ças ao povo brasileiro. Era representante do Partido
Trabalhista Brasileiro e inovou com políticas sociais
de grande relevância, reforma de base, reforma agrá-
ria, enfim, foram avanços e conquistas inestimáveis
para o povo brasileiro.

Veio a Revolução, o Presidente João Goulart foi
exilado e, no exílio, morreu de parada cardíaca. Des-
de então, já se traz à tona a suspeição de que a morte
poderia ter sido encomendada, poderia ter sido uma
morte criminosa, e não natural, como se tentou apa-
rentar naquela época e também hoje.

Então, a imprensa nacional tem se debruçado
em apoiar as investigações a respeito da operação
Condor e considero de extrema importância que o
Senado Federal esteja presente nessas investiga-
ções. Por isso, apelo ao Presidente do Senado Fede-
ral e do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos
Magalhães, com quem já conversei e que manifestou
total apoio a essa iniciativa, considerando ser funda-
mental que o Senado dela participe, que na primeira
sessão do Congresso Nacional inclua na pauta, na
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Ordem do Dia, esse requerimento, para que, uma vez
aprovado, essa Comissão possa se tornar mista.

Conversei com o Líder do PDT, na Câmara dos
Deputados, Deputado Miro Teixeira, autor do requeri-
mento aprovado naquela Casa e obtive a concordân-
cia também de S. Exª, no sentido de que essa Comis-
são possa ser mista.

Quanto ao aspecto estadual, que mencionei
que traria também nesta tarde à tribuna do Senado,
desejo referir-me a um episódio lamentável que deni-
gre mais uma vez a imagem do já combalido Estado
do Amapá, Estado generoso, de grandes riquezas na-
turais, Estado que certamente motiva o seu povo a ter
esperanças. Infelizmente, nosso Estado em algumas
ocasiões tem abrigado o crime organizado. Lá, tam-
bém se desenvolve uma crise político-institucional de
profunda gravidade. Neste momento quero fazer refe-
rência a um episódio acontecido na terça-feira, na
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, episó-
dio que foi inclusive noticiado pelos órgãos de comu-
nicação – televisão, rádio, jornais –, em nível nacional.
Esse episódio diz respeito a uma sessão da Assem-
bléia Legislativa em que os Deputados votavam, na-
quela oportunidade, a admissibilidade de uma denún-
cia contra o Governador do Estado, Sr. João Alberto
Capiberibe.

Naquela oportunidade, quando a Assembléia
aprovou, com 21 votos a favor e três abstenções, a
admissibilidade da denúncia, houve um grande tumul-
to, que culminou com a depredação do prédio da
Assembléia Legislativa e uma ameaça à segurança
dos Deputados.

Não pretendo entrar no mérito da questão,
quanto a se a denúncia procede ou não. Certo é que
há uma gama de denúncias contra o Poder Executivo
do Amapá. Não quero entrar no mérito da discussão
quanto aos repasses do Governo do Estado do Ama-
pá para a Assembléia Legislativa, porque já muitas
vezes mencionei aqui no Senado a relação que existe
entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo no meu
Estado.

Entretanto, quero fazer referência à autonomia
que tem o Poder Legislativo, no Amapá, em qualquer
Município ou Estado da Federação, como tem auto-
nomia o Congresso Nacional. Quero fazer referência
à independência que deve existir entre os Poderes
constituídos dos Municípios, dos Estados e da União.
Portanto, não posso concordar que o Poder de um
Estado seja ameaçado, amedrontado, encurralado ou
submetido a qualquer ato de violência por parte de
quem quer que seja.

Nesse aspecto, o da institucionalidade, advogo
contra o excesso inexplicável, inaceitável que houve
por parte daqueles que invadiram o prédio da Assem-
bléia Legislativa e ameaçaram a segurança e até a
vida dos Deputados Estaduais. Se o Governador do
Estado do Amapá discorda dos procedimentos da
Assembléia Legislativa, deve-se ater à discussão po-
lítica, deve buscar na Justiça os mecanismos para co-
ibir os excessos dos procedimentos dos Parlamenta-
res, mas não com violência.

Houve neste País, recentemente, a cassação de
um Presidente da República. Aqui neste Congresso
Nacional houve admissibilidade de uma denúncia;
aqui neste Congresso Nacional houve uma CPI que
investigou um Presidente da República; aqui neste
Congresso Nacional se aprovou a cassação e se cas-
sou um Presidente da República. Mas não vimos de-
predação do Congresso Nacional.

É nesse aspecto apenas que quero dizer que
apóio completamente a harmonia, sim, entre os Po-
deres, mas com a total independência, a total autono-
mia e a total liberdade democrática do exercício das
prerrogativas de qualquer dos Poderes.

Infelizmente, hoje, no meu Estado, não se sabe
mais o que é prerrogativa de um determinado Poder;
não se sabe onde começam e onde terminam as prer-
rogativas constitucionais de cada um dos Poderes,
haja vista que o eminente Governador do Estado tem
dito na imprensa, por intermédio de sua assessoria
jurídica, que não vai acatar decisões judiciais que
porventura sejam tomadas por determinados desem-
bargadores ou por determinado desembargador,
numa afronta ao Poder Judiciário.

Não quero aqui, de forma nenhuma, dizer que
defendo os procedimentos da Assembléia Legislati-
va, em geral. Tenho discordância da forma como é ad-
ministrada a Assembléia Legislativa do Amapá – e já
mencionei isso aqui; tenho discordância da forma
como é administrado o Tribunal de Contas do Amapá
– e já mencionei isso aqui; mas tenho discordância
também da atuação do Governador João Alberto Ca-
piberibe, tanto quanto ao aspecto da democracia
quanto ao aspecto da devida utilização dos recursos
públicos. Várias vezes fiz declarações desta tribuna.
E as faço com muita tranqüilidade, porque sou ho-
mem de paz, de democracia. Jamais vim à tribuna fa-
lar de forma leviana, tentar atingir de forma leviana
qualquer autoridade do País. Fazemos uma oposição
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, a seu
Governo, de forma construtiva, responsável. A minha
atuação aqui no Senado é prova disso. Da mesma for-
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ma com que me posiciono com responsabilidade con-
tra ações e decisões do Poder Executivo Nacional, eu
o faço em relação ao Poder Executivo Estadual.

Mas, se há excessos, desmandos administrati-
vos, seja na Assembléia Legislativa, seja no Tribunal
de Contas do Estado, há uma conivência extrema do
Poder Executivo Estadual. Quer dizer, o Executivo
Estadual foi tolerante e permitiu que determinadas
ações, determinados fatos fugissem de seu controle.
O Executivo Estadual transigiu.

Citarei um exemplo do Tribunal de Contas do
Amapá. O Governador Capiberibe, na Imprensa naci-
onal e local, tem feito inúmeras denúncias de corrup-
ção. Há mais ou menos dois anos, a Assembléia Le-
gislativa do Estado do Amapá aprovou um projeto
proibindo a reeleição da Presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Amapá, que está – parece-me –
no quarto mandato de dois anos, que hoje é o princi-
pal alvo das denúncias do Governador Capiberibe. O
que fez o Governador Capiberibe? Vetou o projeto
aprovado na Assembléia Legislativa. Vetou – repito –
o projeto aprovado na Assembléia Legislativa. Depo-
is, por meio de entendimentos com Deputados, a
Assembléia Legislativa manteve o veto do Governa-
dor do Estado, numa negociação que envolveu – se-
gundo consta – a aprovação das contas do Governa-
dor, no Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Por
isso, permitiu-se a reeleição da Presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado do Amapá, que, por sinal,
apoiou a reeleição do Governador Capiberibe.

São fatos que demonstram que não há coerên-
cia entre o discurso e a prática do Governador Capi-
beribe. Mas, como disse, não pretendo entrar nesse
mérito, porque acho que a questão agora é a grave
instabilidade institucional que existe no Estado do
Amapá. Queria aqui, com a presença da Líder do Blo-
co da Oposição, Senadora Heloisa Helena, dizer que
fico muito preocupado em que o Amapá viva aquele
reprovável momento por que passou o Estado de V.
Exª, Senadora, Alagoas, onde foi necessária uma in-
tervenção branca.

Lamento, mas a minha previsão é a de que o
Estado do Amapá caminha a passos largos para o
processo de depreciação das relações institucionais,
para o processo de destruição das relações interinsti-
tucionais, o que agrava muito a situação.

De certa forma, não fico muito preocupado, por-
que a Vice-Governadora do Amapá é do Partido dos
Trabalhadores. Não se quer sumariamente tirar o Go-
vernador Capiberibe do cargo. Nem apóio isso sem
uma investigação séria e responsável. Aqui mesmo,

no Senado, já fizemos CPIs que atingiam o Poder Le-
gislativo – como a CPI do Sistema Financeiro. Se ela
deu em ”pizza“ depois, é outra história, mas o Senado
instalou-a, ouviu quem tinha de ouvir e não houve
ameaça contra o funcionamento do Senado.

É nesse aspecto que acho que há um equívoco
do Poder Executivo estadual nas relações com a
Assembléia Legislativa. Quando fui Deputado Esta-
dual, éramos apenas seis Deputados de Oposição ao
Governador, que era do PFL e que tinha dezoito De-
putados. O Governador Capiberibe era nosso aliado.
Ele tinha sido Prefeito, estava sem mandato, era alia-
do do Bloco de seis Parlamentares: PT, PDT e PSB.
Aprovamos a admissibilidade de uma denúncia con-
tra o Governador Barcelos, que era taxado pelo atual
Governador Capiberibe como autoritário, antidemo-
crático, corrupto e uma série de outros adjetivos.
Aprovamos a denúncia, afastamos o Governador Bar-
celos, na época. A denúncia foi votada e aprovada, na
Assembléia Legislativa do Amapá. O processo foi fei-
to de forma errada, sem amparo regimental, tanto que
o Governador não deixou sequer o Palácio e nem foi
substituído porque ingressou na Justiça e reverteu o
processo. Não houve depredação da Assembléia Le-
gislativa, não tive a minha segurança física e moral
ameaçada, não tive a minha prerrogativa parlamentar
tolhida e era, como se dizia, um Governador do regi-
me militar.Foi Governador indicado, depois veio como
Governador eleito, mas para nós, àquela época, era
exatamente o grande espírito maligno do autoritaris-
mo brasileiro. Hoje, o que se observa é que, infeliz-
mente, o Governador Capiberibe está repetindo de-
terminadas práticas que dizem respeito às que sem-
pre condenamos, que nós, aqui no Senado, condena-
mos todos os dias.

Era essa observação que queria fazer. Sei que
este é um momento delicado para nós, que somos do
bloco. O PT é aliado do Governador Capiberibe, o
PDT faz uma oposição, pelo menos em nível de parti-
do, madura, responsável. Na Assembléia Legislativa,
sim, a Bancada do PDT é oposição ao Governador
Capiberibe, mas também sem qualquer tipo de agres-
são. E uma oposição consistente, permanente, sem
qualquer excesso.

Por isso, não posso concordar que as prerroga-
tivas dos Deputados Estaduais sejam impedidas de
serem exercidas pelo Governador do Estado do Ama-
pá.Espero que haja mais tranqüilidade, mais habilida-
de, mais responsabilidade na condução desse pro-
cesso. Fala-se muito em intervenção no Estado do
Amapá, banalizou-se, pela imprensa amapaense,
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essa possibilidade de intervenção. Advogo também
que possa ser no futuro até necessária essa interven-
ção, desde que haja uma completa ruptura das rela-
ções institucionais e que os poderes não consigam se
respeitar, se entender, ter uma inter-relação respon-
sável e positiva. Nesse caso, é possível que a inter-
venção seja necessária.

E como eu dizia, porque temos uma determina-
da segurança quanto ao exercício do poder futuro,
fico, de certa forma, tranqüilo. Não estou fazendo
qualquer cavalo de batalha pelo afastamento do Go-
vernador Capiberibe, mas creio que é legítimo que a
Assembléia Legislativa do Estado do Amapá consti-
tua uma comissão processante e investigue se, de
fato, há culpa, porque as denúncias são de desvio de
recursos do Fundef. Então, são denúncias graves.

Eu mesmo, recentemente, fui ao Ministro Paulo
Renato Souza, na quinta-feira da semana passada, e
entreguei a S. Exª o conjunto dessas denúncias de
desvio de recursos do Fundef. Se procedem ou não,
não posso aqui afirmar que o Governador é culpado.
Tem que examinar o material. Tanto que fui responsá-
vel de levar a S. Exª, pedir à sua equipe que analise o
material, se tem procedência ou não. Tenho certeza
de que agiria desta forma também, por intermédio
desta comissão que foi criada e que não pôde ser ins-
talada porque houve todo esse episódio de violência,
envolvendo a Assembléia Legislativa, que teve os vi-
dros quebrados, a cerca derrubada e até tiros para
dentro do plenário sob o risco de atingir qualquer de-
putado. Então, foi um ato depreciativo que, infelizmen-
te, mancha, mais uma vez, o meu Estado do Amapá,
pelo qual tenho tanto zelo e tanto cuidado de bem re-
presentá-lo neste Senado da República.

Era a comunicação que desejava fazer, nobre
Presidente Thelma, insistindo nesta esperança que
não é só minha, é do povo do Amapá, no sentido de
que os ânimos possam ser acalmados e de que haja
mais cuidado, mais zelo por parte desses entes insti-
tucionais do Estado nas suas relações, assim não
comprometendo o desenvolvimento do Amapá, que,
infelizmente, está estagnado, paralisado, em função
dessas constantes crises políticas que hoje estão
ocorrendo naquele Estado.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. José Fogaça, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra.
Thelma Siqueira Campos.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, por dez minutos, como Líder, haja vista que a
sessão encerrar-se-ia às 14 horas e 05 minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente
Thelma Siqueira Campos, Srª Senadora, Srs. Sena-
dores, na abertura da 5ª Conferência Nacional dos Di-
reitos Humanos, presidida pelo Deputado Marcos Ro-
lim Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados , na noite de ontem, houve a
apresentação do filme Memórias de uma Guerra Par-
ticular, de João Moreira Salles. Recomendo-o a todos
os Senadores, à população brasileira, a todos aque-
les que gostam de cinema, mas sobretudo aos que
têm interesse em conhecer a realidade trágica daqui-
lo que se passa na guerra do narcotráfico, principal-
mente com a população que vive nos morros, nas fa-
velas, nos bairros mais humildes do Rio de Janeiro
porque esse documentário, Srª Presidente, é de uma
força, em função da verdade revelada, simplesmente
fantástica. Ali estão os depoimentos, as imagens da
Polícia Militar, do oficial, do Batalhão Bope, que está
encarregado de ir às favelas todos os dias e de realizar
operações que, na expressão dele, são ”de guerra“.

A filmagem de sua preparação seria quase
como um filme no qual, digamos, o ator Arnold Shwar-
zenegger, que faz esses filmes de enfrentamento com
todos, começa a se armar de todos os tipos de armas,
em todos os bolsos. Mas, no caso, é a cena real do fil-
me, onde o oficial, comandante do Batalhão da PM,
coloca inúmeras armas, uma arma, depois a outra,
depois a outra, em seus diversos bolsos e no colete, e
sai. Será que ele volta para casa, comandando uma
operação onde há um verdadeiro tiroteio, guerras par-
ticulares, uma guerra com a população humilde?

Há a cena também dos rapazes, dos menores
de 10, de 12, de 13 e de14 anos, daqueles que fazem
o trabalho do ”aviãozinho“. Há a cena dos menores de
13, 14 e 15 anos que já usam a máscara de pano,
para sair pelas ruas, ruelas da favela carregando ar-
mas ou ajudando nas mais diversas atividades. Há
mostra de solidariedade entre eles. Há a preocupa-
ção das mães, das mulheres e das namoradas quan-
do um desses rapazes, de repente, subindo o morro,
é preso pelos policiais. Chegando lá em cima, se não
fosse a presença das mães, namoradas, tias, primas,
etc., o que se passaria com aqueles rapazes? Prova-
velmente, seria a tortura, o fuzilamento ou coisa pare-
cida, mas é graças à presença delas e, finalmente, a
partir disso, a polícia desiste de levar os rapazes para
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uma possível sessão de maus-tratos e, então, colo-
ca-os no camburão, não se sabendo ao certo que
destino terão. Mas há também a filmagem das pesso-
as que são presas e que se encontram, seja no abrigo
de menores nas instituições parecidas como a Fe-
bem em são Paulo, equivalentes às do Rio de Janeiro
seja nos distritos policiais, nas delegacias, com celas
superlotadas e os depoimentos dos que foram pre-
sos. Mas há os depoimentos daqueles que, em tendo
sido presos inúmeras vezes, conseguiram escapar da
prisão e, novamente, estão lá com as suas máscaras,
dizendo das razões pelas quais não tiveram outra al-
ternativa senão o caminho do narcotráfico, do crime,
etc. Há ainda os depoimentos, como o do
ex-Secretário de Segurança, Sr. Hélio Luz, mostran-
do as dificuldades quase insuperáveis de se enfrentar
aquela guerra.

O importante disso tudo é que começamos a sa-
ber dos fatos, porque as pessoas vão ao Rio de Janei-
ro, mas nem sempre conseguem ver além da beleza
natural do Corcovado, do Pão de Açúcar, das suas
praias maravilhosas ou das coisas tão bonitas de Ipa-
nema, de Copacabana. Pode ser que no morro haja
também lugares bonitos, como Orestes Barbosa fala-
va, porque, afinal de contas, é a própria casa de cada
um, e é possível que cada família de lá consiga ver o
chão salpicado de estrelas. Entretanto, que vida difí-
cil, que vida dura...! Ah, precisamos saber mais disso.
E quero cumprimentar João Moreira Salles pela cora-
gem de ir a fundo e fazer esse documentário.

Aliás, Srs. Senadores, ontem conversei com o
Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro,
que estava lá assistindo ao filme. Logo após a exibi-
ção, quando João Moreira Salles foi à mesa, pedi a
palavra pela ordem ao Deputado Marcos Rolim e su-
geri que seria importante tomarmos alguma atitude,
diante do possível indiciamento de João Moreira Sal-
les, por ter ele estabelecido uma relação com Marci-
nho VP, que depôs na Comissão do Narcotráfico e de-
pois acabou sendo detido.

Será que João Moreira Salles cometeu algum cri-
me pelo fato de ter estabelecido um relacionamento
com Marcinho VP? Moreira Salles deu-lhe dinheiro, re-
almente, mas disse isso abertamente à polícia: ”Pa-
guei R$1.200,00 a Marcinho VP para que ele, durante
quatro meses, colaborasse comigo para que eu escre-
vesse um livro sobre um assunto que precisamos co-
nhecer melhor. Além disso, quem sabe essa verba até
possa ajudá-lo a sair do caminho da criminalidade?“

Felizmente, Geraldo Brindeiro disse aquilo que
eu esperava, Senadora Heloisa Helena. Disse o Pro-

curador-Geral que não vislumbrava qualquer falta ou
crime cometido por João Moreira Salles; ao contrário,
sob o impacto do filme, considerou que ele contribuiu
com a Nação brasileira para que possamos refletir
melhor sobre como resolver esses problemas.

Tenho a convicção de que grande parte da cri-
minalidade ali retratada decorre da extraordinária de-
sigualdade que hoje vivemos. Infelizmente, ainda ca-
racteriza a Nação brasileira o fato de várias pessoas
não terem o direito à vida, ao trabalho, à remuneração
condigna. Isso está na raiz maior do problema de tan-
ta violência.

Senadora Heloisa Helena, Senadora Maria do
Carmo, Senadora Telma Siqueira Campos, assistam
também a esse filme. Espero que ele possa ser exibi-
do mais uma vez aqui no Congresso Nacional. Reco-
mendo-o fortemente.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT AL) – Conce-
de-me um aparte, Senador Eduardo Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT SP) –
Com prazer, Senadora Heloisa Helena.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT AL) – Claro
que o pronunciamento de V. Exª, meu querido compa-
nheiro, Senador Eduardo Suplicy, não precisaria de
nenhum aparte, até porque V. Exª é daqueles que,
com solidariedade e sensibilidade, usa o máximo da
sua capacidade de luta e de trabalho para que possa-
mos um dia construir uma sociedade justa, igualitária,
fraterna e solidária. E que as favelas possam ter não o
chão vergonhosamente salpicado de sangue de me-
ninos e meninas, homens e mulheres, que sem dúvi-
da são pessoas de bem e de paz, mas acabam sendo
jogados na marginalidade, como último refúgio. E é
obrigação de todos nós discutirmos esses problemas.
Faço apenas uma consideração: o Dr. Fernando Cé-
sar Mesquita, da TV Senado, informou-nos de que o
cineasta João Moreira Salles, de forma extremamen-
te generosa, cedeu o documentário à nossa TV, com
exclusividade, para que na próxima semana já possa
ser exibido. Com certeza, essa generosidade será
muito bem aceita pelas pessoas, que também pode-
rão assistir a essa verdadeira declaração de amor ao
Brasil e de alerta ao povo brasileiro, mostrando muita
dor e sofrimento que existem aqui. Infelizmente, mui-
tas vezes o Congresso Nacional, vergonhosamente,
silencia-se diante dos fatos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT SP) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senadora Heloisa He-
lena, que foi muito importante. Vamos pedir à TV Se-
nado que anuncie previamente o horário em que vai
passar o documentário Memória de uma Guerra Par-
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ticular, de João Moreira Salles, para que o maior nú-
mero possível de pessoas possam assistir ao filme.

Gostaria também de cumprimentar o Senador
Pedro Simon e a Comissão que aqui tem estudado as
questões do cinema e da televisão por terem tomado,
há poucos dias, o depoimento importante de João
Moreira Salles.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-

pos) – Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Mauro Mi-
randa, Carlos Wilson, Romero Jucá e Casildo Malda-
ner enviaram discursos à Mesa para serem publica-
dos, 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, recebi, recente-
mente, um exemplar da Revista do CRUC, o Conse-
lho de Reitores das Universidades Cearenses. Esse
número da revista traz extensa matéria sobre a Uni-
versidade Regional do Cariri, a nossa URCA. Para os
que já a conhecem, palavras são dispensáveis para
falar de sua vocação regional, do idealismo de seus
fundadores, de sua ação continuada em prol do de-
senvolvimento sustentado da região. Aos que não a
conhecem, endereço meu pronunciamento de hoje,
para que tenham uma idéia, ainda que imperfeita e in-
completa, acerca do ideário que rege as orientações
e fundamenta as atividades da Universidade Regio-
nal do Cariri.

Instalada formalmente em 1987, a URCA conta
hoje com 212 professores, que atendem, nos seus 12
cursos de graduação, 5.131 alunos, nos períodos di-
urno e noturno. Sua biblioteca central possui mais de
41 mil títulos catalogados, com exemplares em núme-
ro superior a 58 mil. Desde 1991, a Universidade vem
oferecendo cursos de pós-graduação, em nível de es-
pecialização, em várias áreas do conhecimento. Vol-
tados para o aprimoramento do seu quadro de docen-
tes, já funcionam na Instituição três programas de
Mestrado. O mais recente é o curso de mestrado em
Desenvolvimento Regional, o primeiro aberto à co-
munidade da região do Cariri.

A criação da URCA resultou dos esforços con-
vergentes de grandes homens, políticos e educado-
res, liderados pelo professor Antônio Martins Filho,
conhecedor profundo dos graves problemas e das ne-
cessidades urgentes da região compreendida no nos-
so Nordeste central. Aliando ensino, pesquisa e ex-
tensão, pilares fundamentais da ação universitária, a
URCA veio se situar no epicentro do processo de de-

senvolvimento humano e de valorização das econo-
mias regionais.

Os objetivos que propõe alcançar podem ser
agrupados em três vertentes:

1 – Ampliação do leque de oportunidades ofere-
cidas para a formação de nível superior no campo das
ciências exatas e das humanidades. De um lado, a
Instituição visa promover a formação superior de um
número maior de pessoas oriundas da região, capaci-
tando-as para contribuir efetivamente com o progres-
so e a transformação dessa região. De outro, bus-
ca-se a elevação do nível de ensino, pela melhor qua-
lificação do corpo docente, aprimoramento dos labo-
ratórios, ampliação da biblioteca e melhoramento ge-
ral das instalações.

2 – Desenvolvimento da reflexão multidiscipli-
nar, que alia o avanço científico à cultura das humani-
dades, visando a promoção de uma visão construtiva
da própria sociedade. A Urca quer formar homens e
mulheres capazes de compreender e de se defrontar
com os problemas de seu meio e de seu tempo, cida-
dãos que incorporam valores a suas ações, por esta-
rem preocupados com as conseqüências éticas e cí-
vicas das soluções técnicas propostas.

3 – Afirmação do compromisso da Universidade
com a região, para efetivar seu papel de agente ativo
do desenvolvimento regional. Esse estreito vínculo
leva a uma melhor identificação das particularidades
e de potencialidades da região, a um envolvimento
institucional com a valorização do patrimônio humano
e natural, a uma atuação que vise ao fortalecimento
das organizações da sociedade civil e ao desenvolvi-
mento da cooperação interestadual nos municípios
dessa biorregião.

É verdade, Sr. Presidente, que universidade ne-
nhuma pode ficar alheia ao que se passa nos principa-
is centros universitários internacionais. Fosse assim, o
avanço do conhecimento ficaria deveras ilhado e isola-
do, de forma a comprometer o próprio progresso cien-
tífico e tecnológico. Mas o contrário não se concebe
mais hoje em dia. Não pode uma universidade ignorar
as peculiaridades e os problemas da região em que
está inserida. Imagine-se o absurdo de estar uma uni-
versidade localizada em zona de cerrado e ignorar o
cerrado. É algo inconcebível e inaceitável!

É por isso que deve ser ressaltada a vocação da
Universidade Regional do Cariri em voltar-se para
seu entorno. Seu compromisso com o desenvolvi-
mento regional é, a meu ver, um dos pontos fortes de
sua presença e atuação no Nordeste central. A região
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do Cariri possui particularidades que a diferenciam de
outros pontos do Estado e do próprio Nordeste.

Não posso deixar de aproveitar a oportunidade
da deixa para falar um pouco dessa região, no intuito
de torná-la mais próxima daqueles que não tiveram
ainda o privilégio de conhecê-la.

Situado ao sopé da Chapada do Araripe, o Cariri
está a uma distância aproximada de 600 quilômetros
dos principais centros do Nordeste.Em termos geocli-
máticos, é um verdadeiro oásis.Somente do lado cea-
rense, jorram mais de duzentas fontes perenes na Ba-
cia do Araripe. Habitada primitivamente pelos índios
cariris, a região foi ocupada posteriormente por colo-
nos oriundos de Sergipe, Pernambuco e Bahia, para
expansão da pecuária. Durante muito tempo, a produ-
ção de alimentos foi o carro-chefe da economia regio-
nal. No setor industrial, existe bom desempenho na
produção de calçados, laticínios, vestuários, móveis,
etc. No setor de comércio, o município de Juazeiro do
Norte destaca-se como pólo atacadista e varejista
bastante desenvolvido.

É grande o potencial turístico da região, com as
romarias a Juazeiro do Norte, a exposição agrope-
cuária do Crato, a festa de Santo Antônio de Barba-
lha, as vaquejadas, além das excursões ao Museu de
Paleontologia de Santana do Cariri, ao Memorial Pa-
tativa em Assaré e aos vários balneários e clubes ser-
ranos da região.Mais recentemente, houve um signifi-
cativo crescimento do ecoturismo, que se beneficiou
da imensa riqueza natural oficialmente protegida,
como a Floresta Nacional do Araripe.

Como podemos inferir, a região do Araripe re-
presenta um verdadeiro caldeirão cultural, num rico
sincretismo, que vai da literatura de cordel a bandas
cabaçais, de penitentes a romarias, de vaquejadas a
festas religiosas. Esse aspecto, por certo, não esca-
pou aos dirigentes da Universidade Regional do Cari-
ri. Aliás, é preciso que se diga que sua atual reitora, a
professora Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau,
tem na mente um projeto que nem de longe deixa a
cultura regional de lado. Muito pelo contrário: seu so-
nho é dinamizar a cultura do sertão. Em seu discurso
de posse, a reitora defendeu a contribuição da cultura
popular, com as seguintes palavras:

“O estudo das manifestações da Cultu-
ra Popular, filão de ouro das Ciências Socia-
is, irá contribuir para melhor compreender e
ajudar o povo a escrever uma nova página
da sua História, caracterizada pela supera-
ção de carências, das desigualdades e da
marginalização.”

A literatura de cordel, mídia de larga difusão po-
pular no Cariri cearense, é grandemente utilizada na
Universidade. Serve como material didático nos cur-
sos de extensão de educação ambiental. O Ministério
do Meio Ambiente está inclusive patrocinando a pro-
dução de 10 títulos sobre a Chapada do Araripe. Os
cordéis são produzidos pela Academia de Cordelistas
do Crato, em convênio com a Fundação do Desenvol-
vimento Tecnológico do Cariri, com edição de 5 mil
cópias por título, num total de 50 mil exemplares. A
URCA está estudando, no momento, uma forma de
administrar a gráfica de cordel, em convênio com al-
guns órgãos oficiais.

Vejamos outro exemplo de integração da Uni-
versidade com a região que a circunvizinha. Consci-
ente do imenso patrimônio natural que constitui a
Chapada do Araripe – designada inclusive de Santuá-
rio Paleontológico do Nordeste – a Universidade Re-
gional do Cariri sediou o XVI Congresso Brasileiro de
Paleontologia, que reuniu perto de 130 paleontólo-
gos, e contou com a presença de pesquisadores bra-
sileiros, argentinos e italianos. Nesse encontro, foi
aprovada moção a favor da indicação da jazida fossilí-
fera da bacia do Araripe como “patrimônio da humani-
dade”.

Ainda dentro da programação do Congresso, foi
dedicado um dia inteiro a Santana do Cariri, cidade
que abriga o Museu de Paleontologia da Urca e o Par-
que Temático Terra dos Pterossauros. É inegável que
a visita dos pesquisadores à região é uma forma de
torná-la mais visível e integrá-la à comunidade de ci-
entistas brasileiros e estrangeiros. A cidade de Santa-
na do Cariri tem condições de projetar-se como a ma-
ior reserva fossilífera do mundo. Na oportunidade,
vale ressaltar, alguns pesquisadores mostraram-se
preocupados com a exploração predatória de calcário
laminado para a construção civil, observada por eles
em visita à chapada do Araripe.

Sr. Presidente, poderia ficar eu discorrendo so-
bre a nossa Universidade do Cariri por muitas horas
mais. Recomenda o bom senso, todavia, que eu não
me alongue por demais, para não monopolizar a pala-
vra e para não tornar enfadonho meu pronunciamen-
to.

Por isso, encerro minha fala por aqui. Mas não
posso fazê-lo sem antes manifestar meu contenta-
mento pessoal por ter podido, nesta tribuna, exaltar o
feito de nossa brava gente cearense, essa gente que
se desdobra e dá seu sangue e suor para manter
cada vez mais elevada a chama da educação em nos-
so País.
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À competente Reitora Violeta Arraes dirijo meus
cumprimentos sinceros, parabenizando, em sua pes-
soa, a comunidade acadêmica que tão bem adminis-
tra e dirige. Faço votos para que os diretores, profes-
sores e estudantes da URCA continuem a sonhar
com o sonho possível de trazer o desenvolvimento
sustentado à região de sua Universidade e façam de
tudo para torná-lo cada dia mais concreto.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado a todos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a escalada da vio-
lência está mudando seus personagens. Agora, já
não temos apenas a velha guerra diária entre os ban-
didos e suas vítimas, num país submetido ao terror do
crime organizado ou à rotina dos assaltos de rua.É de
assustar o que aconteceu em São Paulo. Um gover-
nador, um homem público com a dimensão e o passa-
do de Mário Covas, leva uma paulada na cabeça.
Uma paulada desferida por um manifestante político,
em plena via pública e sob as vistas de centenas de
testemunhas.O Ministro José Serra foi vítima de outra
agressão a padrões mínimos de civilidade, quando
quebraram um ovo em seu rosto. O Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso condenou as duas agres-
sões, afirmando que elas caracterizam desrespeito à
democracia. Para mim, mais do que isso, e perdo-
em-me a veemência, foram coices na democracia.

O País não pode aceitar passivamente essa in-
versão dos valores básicos da convivência democráti-
ca. E essas minorias não têm o direito de abusar das
franquias democráticas para pisotear a democracia.
Não acredito que os partidos populares e os sindica-
tos concordem com esses desvios de conduta de pro-
vocadores profissionais. Mas acho que esses episódi-
os devem servir de alerta contra o descontrole de
confrontos de rua e de ataques a instituições ou auto-
ridades. Violência é uma coisa que a gente sabe
quando começa, mas não sabe quando termina. Ela
se nutre de si mesma, e não costuma atender às lide-
ranças, quando o combustível da ira descontrolada se
alastra dentro dos grupos de protesto.

Estamos vivendo um período rico de explosões
sociais e de riscos. Primeiro foram os sem-terra que
invadiram prédios públicos e prenderam reféns. De-
pois foram os índios. Seguiu-se a greve dos caminho-
neiros. Agora são estudantes e funcionários públicos
que protestam nas ruas de São Paulo. Não tenho
nada contra as reivindicações que motivaram esses
movimentos dos últimos dias, começando pelas co-
memorações do Descobrimento. O que lastimo é o

descompromisso, o desrespeito, a violência, a quebra
de princípios democráticos de coexistência, a radica-
lização, tudo levando à supressão do diálogo, à ruptu-
ra das vias do entendimento. Pressionar, protestar,
promover passeatas pacíficas, sim. Agredir, não.

Decididamente, esse quadro é preocupante
para um país que tem tradição de convivência demo-
crática.A violência não constrói, mas destrói.E a soci-
edade não pode ficar refém de minorias que nem
sempre representam maiorias. A violência intranquili-
za a sociedade, que em sua maioria quer a paz, sem
ser insensível à justiça das boas causas sociais. Mas
é preciso ter cuidado com a generalização conceitual,
quando se fala em violência. Os limites de resistência
da pobreza estão saturados, e poucos vêm as raízes,
vendo apenas os efeitos. Os elos de coexistência e de
equilíbrio social estão ameaçados de rompimento, ou
pelo desemprego, ou pela desesperança, ou pelas di-
versas formas de desespero que levam à violência e
ao crime.

Dois fatos recentes traumatizaram Goiânia. Odi-
mer José de Oliveira, empresário querido de toda a ci-
dade, proprietário de restaurantes, foi assassinado
friamente, com um tiro no peito, ao chegar em sua re-
sidência. Os criminosos ainda arrastaram a mulher da
vítima, de dentro do automóvel, e a atacaram a coro-
nhadas, sob ameaça de morte. Na mesma semana,
gangues de jovens e adolescentes assustaram os fre-
quentadores da Feira de Agropecuária, promovendo
arrastões diários, porque faltou o policiamento que
era de responsabilidade do governo local. São crimes
comuns, não guardam qualquer semelhança com a
violência derivada de motivações políticas, mas de-
nunciam a crescente desigualdade social num país
em que a corda já esticou demais.

O Movimento dos Sem-Terra, que abriga milha-
res e milhares de excluídos sociais, tem estado sob
os holofotes da exposição nos últimos dias, porque
suas táticas de confronto estão levando a sociedade
à exaustão. A revista Veja dedicou destaque de capa
a uma longa reportagem sobre as motivações políti-
cas do movimento. O país descobriu o esquema de
desvio dos recursos da Reforma Agrária para susten-
tar a onda de protestos do MST. E a revista Época
desta semana publica uma extensa matéria sobre os
resultados positivos do programa de Reforma Agrária
do governo atual, e traça um perfil sobre “a classe mé-
dia dos campos”. Não quero dizer que seja uma con-
tra-ofensiva deliberada para mostrar que o MST exa-
gera na tática e nas reivindicações. Mas é aquela ve-
lha história: quem procura acha. E os veículos de co-
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municação estão cumprindo o seu papel exibindo as
duas faces da moeda. Com isso cai a credibilidade do
movimento, suas lideranças perdem autoridade diante
da opinião pública, e a própria causa da Reforma Agrá-
ria, legítima e indispensável, multiplica desconfianças.
São os efeitos inevitáveis da radicalização. O açoda-
mento, a politização, a violência, não podem continuar
prejudicando o futuro da Reforma Agrária no país.

Sr. Presidente, os dados da realidade mostram
que o MST, descontados os meios radicais de ação,
tem fortes razões para protestar. São razões que se
misturam com as dos pequenos proprietários rurais
que não fazem parte dos assentamentos, e que não
têm crédito adequado e pontual, sementes e fertilizan-
tes.Ganham ou já têm a terra, mas não têm como culti-
vá-la. Os pequenos produtores tradicionais acabam
indo para as cidades, aumentando a demanda sobre
serviços urbanos ineficientes, estimulando os índices
de violência, ampliando a exclusão social. E muitos
desses chefes de família acabam aderindo ao MST.Na
semana passada, a imprensa exibiu números apreen-
sivos sobre essa realidade. Na última década, um mi-
lhão de minifúndios foram abandonados, segundo a
revista Veja. A mesma revista transcreve a advertência
de Eliseu Alves, respeitado pesquisador da Embrapa:
“Se nada for feito, 10 milhões de pessoas vão deixar o
campo. Isso é uma bomba populacional”.

Segunda-feira, a Folha de S.Paulo publicou um
excelente trabalho de página inteira sobre o empobre-
cimento no campo. A renda caiu 5,8 por cento entre
1995 e 1998, informa o jornal, com base em levanta-
mentos realizados pela professora Ângela Corrêa, da
Universidade Metodista de Piracicaba. Reproduzo
aqui uma das principais constatações a que chegou a
reportagem: “Duas das regiões onde a renda média
caiu, o Sul e o Nordeste, registraram juntas 56 por
cento das invasões de terra no mesmo período. O em-
pobrecimento do trabalhador rural é uma das princi-
pais alegações do MST ao cobrar do governo mudan-
ças na política fundiária”. O Centro-Oeste não foi uma
exceção nesse quadro negativo, mas começa a rea-
gir, de acordo com levantamento recente que foi publi-
cado pela Gazeta Mercantil. No primeiro trimestre
deste ano, os empregos contratados pelo setor rural
chegaram a pouco mais de 22 mil, contra 8 mil no
mesmo período do ano passado. É evidente que o pe-
ríodo de safra teve influência nesses dados, distor-
cendo a sua média no tempo, mas de qualquer forma
eles são positivos, mostrando a força da região e a
crescente necessidade de uma eficiente in-

fra-estrutura de transportes para consolidar a econo-
mia primária regional.

Mas a realidade nacional da mão-de-obra tradi-
cionalmente agrícola é um barril de pólvoraque vai
acabar explodindo, se não forem adotadas medidas
sociais compensatórias, e, nesse particular, o MST
apenas dá o brado de alerta para despertar a socie-
dade. Por isso, estou absolutamente de acordo com o
MST, discordando apenas das formas violentas de
protesto. A questão não é apenas a de ocupação da
terra. Há uma questão social muito mais ampla, e um
universo de políticas públicas a implementar. Em arti-
go publicado hoje pela Gazeta Mercantil, o renoma-
do professor José Graziano da Silva chama a atenção
para os efeitos da tecnologia. Ele diz que ”o impacto
das novas tecnologias baseadas na microeletrônica
tende a acelerar ainda mais a queda do emprego
agrícola“. E defende uma reforma agrária que ”permi-
ta a combinação de atividades agrícolas e
não-agrícolas“. É um trabalho que merece a nossa re-
flexão, porque ele faz várias propostas para reduzir a
desumanidade de nossos aparthaids sociais, incluin-
do a necessidade de políticas sobre moradia. Eu acho
sinceramente que não adianta condenar o MST e o
estridência de sua denúncia social. O MST é parte de
nossa realidade, existe, tem que ser ouvido, respeita-
do e atendido. Cabe ao governo dar sinais dessa dis-
posição, para inibir a violência dos segmentos mais
radicais do MST.No mínimo porque ele é de fato, hoje,
o único movimento social forte e organizado que te-
mos, para denunciar as nossas mazelas, e por isso
presta um grande serviço à sociedade.

O governo atual tem méritos que devem ser re-
conhecidos. A média de assentamentos, segundo as
fontes oficiais, tem sido de 80 mil anuais, contra ape-
nas 10 mil até 1994.As tensões entre um governo que
quer ser reconhecido como eficiente, e um MST que
quer mais terras para assentar, precisam sair desse
nó. Nem o governo deve retaliar, nem o MST deve ra-
dicalizar, vetando o diálogo com o Ministro Raul Jung-
mann e exigindo o Ministro Pedro Malan como interlo-
cutor. Assunto de reforma agrária tem que ser tratado
com o Ministro da Reforma Agrária. Mas esse impas-
se merece uma reflexão: é fato notório para todo o
país que os canais de diálogo entre o MST e o Minis-
tro Jungmann estão irremediavelmente esgarçados
depois de muitos meses de trocas de acusações e de
desencontros. O ministro é um servidor do Estado
com larga experiência, com credenciais especialíssi-
mas na resistência democrática, além de ser um idea-
lista e um intelectual de reconhecida consistência. Va-
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lerá a pena desgastá-lo ainda mais? Ou ele poderá
assumir, renovado, uma outra área importante do go-
verno? Acredito que ganhariam o governo, os sem
terra, o próprio ministro e o país. O governo não esta-
ria se curvando a imposições do MST, mas estaria
demonstrando disposição para seguir em frente e
abrir uma grande parceria de mútua confiança com o
MST. Não faltariam nomes em condições de assumir
esse desafio, sobretudo no Congresso, onde sobram
quadros calejados na prática do entendimento, nos
avanços, nos recuos, na superação de impasses.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
alternado momentos de desabafo, em que pede mais
compreensão e menos radicalização ao MST, com ins-
tantes em que reconhece a necessidade de grandes
mudanças na estrutura arcaica de nossa organização
fundiária. Ele pode escolher o homem certo para con-
duzir esse processo, abrindo alternativa para combater
o desemprego e diminuir o inchaço das grandes cida-
des. A criação e a existência de um movimento forte,
aguerrido e organizado como o MST é um fato que
toda a Nação deve louvar como instrumento positivo
de transformação de nossas realidades econômicas e
sociais.Sem o uso das táticas do confronto, o MST não
é um problema, mas uma solução para ser respeitada
e apoiada por toda a nossa sociedade. Uma solução
que não se insurja contra a preservação da ordem pú-
blica, da Constituição e da lei, uma solução de paz e de
justiça, uma solução poderosa contra a exclusão social
e que saiba conviver em clima de harmonia com toda a
sociedade brasileira.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. CARLOS WILSON (PPS – PE) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribu-
na, em nome da Liderança do PPS, dos Senadores
Paulo Hartung e Roberto Freire, para prestar nossa
homenagem ao ilustre pernambucano Paulo Caval-
canti, autêntico líder socialista. Nascido em 25 de
maio de 1915, faleceu em maio de 1995. Se vivo esti-
vesse estaria hoje completando 85 anos.

Em seus 80 anos de vida, esse grande olinden-
se teve expressiva participação na vida pública de
nosso Estado, sempre ligado às lutas de esquerda,
desde os remotos tempos em que fazia política estu-
dantil, na época da ditadura Vargas.

Bacharel em Direito, aos 27 anos de idade, foi
Promotor de Justiça. Obteve seu 1º mandato popular
como Deputado Estadual em 1947, tendo sido reelei-
to em 1950 e, posteriormente, em 1954, teve seu re-
gistro eleitoral impugnado, quando o TRE acatou re-

clamação dos integralistas que o acusavam de comu-
nista confesso.

Paulo Cavalcanti fez parte do Governo de Peló-
pidas Silveira, no Recife, como Secretário de Assun-
tos Jurídicos, Secretário de Finanças e Secretário de
Administração.

Foi um dos fundadores da ”Frente do Recife“, to-
mou parte nas campanhas populares do ”Petróleo é
nosso“, da Liga de Emancipação Nacional do Movi-
mento da Paz e das lutas contra o acordo militar Bra-
sil/EUA.

Colaborou com Miguel Arraes, em seu Governo
Municipal, no Recife e, posteriormente, em seu Go-
verno do Estado.

Quando fui Governador de Pernambuco, tive a
honra de ter Paulo Cavalcanti como um dos meus co-
laboradores, na função de Diretor do Arquivo Público.

Declarando-se ”marxista convicto, embora modes-
to“, chegou a ser preso 11 vezes, a partir do golpe militar
de 1964.Processado em muitas ocasiões, foi sempre ab-
solvido das acusações que lhe eram imputadas.

Foi jornalista profissional, Diretor da Associação
de Imprensa de Pernambuco, fundador da Associa-
ção do Ministério Público de Pernambuco e da União
Brasileira de Escritores, isto para citar apenas algu-
mas atividades que engrandecem o curriculum des-
se grande pernambucano.

Autor de livros e monografias da maior impor-
tância, recebeu, por sua obra Eça de Queiroz, agita-
dor no Brasil, prêmios da Academia Brasileira de Le-
tras, da Câmara Brasileira do Livro de São Paulo e da
Academia Pernambucana de Letras.

Como advogado, defendeu em nosso Estado
presos políticos, vítimas do arbítrio e da repressão
política, sempre em sintonia com as causas da es-
querda e a defesa dos direitos humanos.

Como homem, empunhou a bandeira da luta
pela liberdade, pela democracia e pela paz

Hoje, Paulo Cavalcanti terá seu nome inscrito no
monumento ”Tortura Nunca Mais“, em Recife. Ali es-
tará transcrita uma de suas frases que sintetiza seu
trabalho e sua obra: ”Não há neutralidade diante da
vida.“

A esse arauto do socialismo, prestamos nossa
homenagem especial neste dia.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta
Casa para tratar de um dos problemas mais preocu-
pantes para o futuro do Brasil: a desilusão dos jovens
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com a política, com os políticos, com as instituições
nacionais, o que traria prejuízos futuros para a própria
democracia.

Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abra-
mo demonstra que o jovem brasileiro não confia nos
políticos, nem nos partidos políticos, nem no Governo
Federal, nem no Judiciário.

As únicas instituições que ainda inspiram o res-
peito e a confiança dos jovens são a família e a Igreja
Católica.

A pesquisa, cujos resultados são muito preocu-
pantes, pois demonstra que não há muito espaço para o
desenvolvimento dos jovens em nosso País, foi realiza-
da com 1.806 jovens das nove maiores regiões metro-
politanas, no período de 18 a 21 de novembro de 1999.

Para um país essencialmente jovem como o
Brasil, cujo futuro dependerá exclusivamente desses
jovens para se consolidar como nação democrática,
pluralista, aberta social e economicamente, esses re-
sultados são especialmente graves e representam
um alerta para todos quantos temos responsabilidade
política.

Um diagnóstico mais profundo dessa realidade
social, seus elementos subjacentes e suas relações
de causalidade, não caberia neste meu modesto pro-
nunciamento. Caberia ao campo de atuação dos cien-
tistas sociais aprofundar as pesquisas diretamente
relacionadas com esses problemas.

Sabemos que há uma grave crise ética não ape-
nas na sociedade brasileira, mas em todo o mundo: a
economia, a política, a ciência muitas vezes sacrifi-
cam o bem comum, em benefício do egoísmo e do in-
dividualismo: os interesses particulares muitas vezes
dominam a esfera pública.

A glorificação do dinheiro e da riqueza constitu-
em sinais evidente dessa crise ética, pois a dignidade
da pessoa humana é muitas vezes relegada a uma
posição subalterna, predominando a discriminação e
a exclusão sociais, com graves prejuízos para a de-
mocracia e a justiça.

Como homem público e preocupado com o futu-
ro do Brasil, com o futuro de nossos filhos e netos,
não poderia deixar de analisar alguns aspectos políti-
cos envolvidos nos resultados dessa pesquisa.

Sr. Presidente, não se trata de rejeição exclusiva
por esse ou aquele partido político, por essa ou aque-
la legenda, por esse ou aquele Poder, por essa ou
aquela instituição: trata-se de desencanto, de apatia e
até mesmo falta de esperança dos jovens brasileiros
na política e nas instituições políticas e democráticas.

Não pretendo também discutir a representativi-
dade da pesquisa, o tamanho e os estratos pesquisa-
dos, pois os resultados refletem aquilo que todos nós
muitas vezes captamos em contato com pessoas e
entidades com as quais mantemos contato, para não
falarmos dos meios de comunicação social, que po-
dem colaborar para fixar ou modificar tendências e
opiniões.

Todos nós temos consciência da gravidade da
situação, pelo que significa o desalento para aqueles
que, com a energia própria da idade, deveriam estar
entusiasmados para reformar o Brasil, para corrigir os
erros das gerações passadas, para transformar nos-
so País numa pátria de homens e mulheres verdadei-
ramente livres, com exercício pleno da cidadania e da
democracia.

Uma geração apática, desencantada, individua-
lista, sem entusiasmo, sem participação social, afas-
tada da política, dificilmente tomará a peito a enorme
tarefa de construir um país mais democrático, capaz
de resolver sua enorme dívida social, principalmente
as relativas à pobreza, desemprego, educação, saú-
de e exclusão social.

Uma geração desinteressada em política dificil-
mente conseguirá associar desenvolvimento e demo-
cracia, cidadania e melhor distribuição da renda, erra-
dicação da miséria, justiça social.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
defendido a necessidade de uma Reforma Política ca-
paz de dotar o Brasil de instituições políticas moder-
nas, possibilitando maior participação popular, dando
maior representatividade e transparência à vida públi-
ca, tornando a democracia mais efetiva e não mera fi-
gura de retórica.

Defendemos uma Reforma Política que contem-
ple o primado da Ética e da Justiça, o aperfeiçoamen-
to das instituições democráticas, maior representati-
vidade política, para que o Estado possa efetivamen-
te cumprir o seu papel específico de defesa da justiça
e do bem comum.

Defendemos uma Reforma Política que adote
estruturas e instituições políticas adequadas ao povo
brasileiro, com descentralização do poder, com trans-
parência de informações, com maior participação da
sociedade e com um sistema de controle do poder em
todos os níveis.

Defendemos uma Reforma Política que contri-
bua para maior estabilidade política e democrática,
para maior coesão e fortalecimento dos partidos polí-
ticos, dê maior transparência à vida pública, comba-
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tendo a corrupção e a impunidade, permitindo maior
participação dos jovens e mulheres na política.

Em resumo, defendemos uma Reforma Política
que garanta mais cidadania a todos os brasileiros,
mais democracia, o primado do Direito e da Ética, a
supremacia da vontade popular, com partidos políti-
cos que representam as verdadeiras aspirações do
povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diz a máxima
que o mal maior que pode acometer o ser humano é
perder a capacidade de indignar-se.

E eu não poderia ficar indiferente, mais uma
vez, às manchetes que circulam hoje nos principais
meios de comunicação do país: “Fraga confirma que
Copom manterá juros”; “Para diretor do BC, tensão
pode encarecer o crédito”; “Sobem os juros do che-
que especial”.

Não bastasse o total abandono das metas soci-
ais, pelo Governo Federal, a sociedade brasileira so-
fre mais um arrocho através do encarecimento do cré-
dito ao consumidor, manutenção dos altos e extorsi-
vos juros, inclusive do cheque especial, que chegou a
152,3% nos meses de fevereiro e abril contra 144,8 %
no mês de março.

Vejam V. Exªs que se trata de juros sobre juros,
ou seja, ganhos cumulativos, numa economia que,
segundo os indicadores econômicos (IGPM/FGV), a
inflação mais alta nos últimos doze meses alcançou a
marca de 13,20%. Como se constata, são valores que
não se justificam e se chocam com o Decreto nº
22.626, de 7 de abril de 1933, mais conhecida como
”Lei da Usura“ ainda em vigor, além de configurar cri-
me contra a economia popular, prevista na lei nº1521,
de 31 de dezembro de 1951.

A presente medida atingirá diretamente os ser-
vidores públicos federais, que paradoxalmente, serão
jogados nos braços dos agiotas de plantão, a quem o
companheiro Renan Calheiros, então Ministro da Jus-
tiça, combateu de forma ferrenha e resoluta.

São cinco anos de uma política equivocada ado-
tada pelo Banco Central: sem reajuste de salários, com
aumentos de carga tributária e de tarifas públicas.

O nosso entendimento é de que o governo deve-
ria, ao contrário dessa medida, abrir linhas de crédi-
tos a juros subsidiados, como o fez para os poderosos
bancos, para instituições falidas, montadoras de veí-
culos e empresas multinacionais que adquiriram em-
presas nacionais em nebulosas privatizações. Não se
está pedindo esmola, o que se pede é tratamento

equânime. Até porque o cidadão brasileiro, economi-
camente ativo, é importante para a cadeia de produ-
ção nacional, merecendo pois, não só crédito finance-
iro, mas, tratamento digno dessas instituições bancá-
rias e financeiras que, invariavelmente, o faz passar
por constrangimentos enquanto oferece crédito para
quem não precisa e perdoa débitos de quem pode
efetivamente pagar.

Não quero, neste momento, me referir à longa
lista dos maiores devedores da previdência social,
onde o governo ao longo dos anos tem premiado os
inadimplentes com o refinanciamento e redução das
dívidas .

Os adimplentes, diante dessa realidade, esta-
rão sendo motivados a trilharem o mesmo caminho
do “devo, não nego, pago quando puder”.

Entretanto, isto não é nenhuma novidade, até
porque o Sr. Octávio de Barros, economista-chefe do
BBAA, afirma que dentre os tomadores de recursos
junto a instituições financeiras, o governo foi identifi-
cado como o pior pagador, bem ao estilo do ”faça o
que eu digo, mas não faça o que eu faço“ o que é um
péssimo exemplo para a sociedade.

Concluindo, Sr. Presidente e nobres Colegas,
não poderia deixar de referir-me ao processo de pri-
vatização dos bancos públicos, saneados com recur-
sos dos contribuintes e vendidos a preço vil. Dentre
tantos, destaco o caso do Banco do Estado de Santa
Catarina, que recebeu uma injeção de recursos da or-
dem de R$ 2,1 bilhões e com previsão de venda por
aproximadamente R$ 300 milhões. Trata-se de uma
excrescência econômica sem precedentes, que com-
promete não só a já falida economia do Estado, como
também endivida as gerações futuras do nosso país
de forma irresponsável.

Por essas razões, gostaria de registrar que falta
vontade política do governo para resolver mais este
grave problema que trará sérias conseqüências à
nossa sociedade que tem dado inequívoca demons-
tração de paciência , resignação e, cujo salário, férias
e até o 13E salário se encontram comprometidos até
o mês de dezembro vindouro.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária da próxima terça-feira, dia 30, a realizar-se
às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Campos)
- Está encerrada a sessão

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 8 minutos.)



DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA,

NA SESSÃO DO DIA 28 DE MARÇO DE

2000 E PUBLICADO NO DIÁRIO DO
SENADO FEDERAL DO DIA IMEDIATO,

QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAÍDO
COM INCORREÇÕES:

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente do
Senado Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães,
Sr. Vice-Presidente da República, Marco Maciel, Sr.
Procurador Geral da República, Geraldo Brindeiro,
Srªs e Srs. Senadores, aceite, desde logo, meu caro
Fernando Freyre, a emoção do abraço ao filho do
sociólogo Gilberto Freyre.

Senhores, recorro à memória e retorno a uma
das extraordinárias noites vividas pelo Diretório
Acadêmico da Faculdade de Direito de Minas Gerais,
a Casa de Afonso Pena, na praça Afonso Arinos, pai,
em Belo Horizonte, quando a nosso convite, a convite
do Diretório, – era eu o seu presidente – recebíamos
Gilberto Freyre para uma histórica e inesquecível
conferência.

Era a noite de 16 de julho de 1946, e Gilberto
Freyre era ainda um jovem: tinha apenas 46 anos,
quatro meses e um dia, mas já trazia consigo a fama
nacional e internacional do autor de “Casa Grande &
Senzala” e de “Sobrados e Mocambos”, as duas
primeiras obras da famosa trilogia que haveria de ser
completada em 1959 com “Ordem e Progresso”. A
história bibliográfica de Freyre é uma das mais
extensas do Brasil e conhecida em numerosos
países.

O Brasil vivia um momento especial em sua
História. A onda antifascista e antinazista que varreu
o mundo com a derrota de Hitler, arrastou consigo a
ditadura do Estado Novo e restabeleceu a
democracia plena em nosso País.

Os brasileiros elegemos representantes a uma
Assembléia Nacional Constituinte que elaborou a até
então mais democrática de nossas Constituições,
promulgada em 18 de setembro de 1946. E Gilberto
Freyre, eleito deputado federal pelo Estado de
Pernambuco, era um dos constituintes.

Chegam-me, nítidos, na memória, os aplausos
com que ele era constantemente interrompido em sua
brilhante oração pelos jovens universitários mineiros,
legítimos herdeiros da tradição libertária vinda dos
Inconfidentes e da luta contra a ditadura Vargas e
pelo retorno à democracia.

O propósito de Gilberto Freyre era discorrer
sobre Minas, os mineiros e a mineiridade. A vocação
de Minas para a democracia, para a ordem e para a
liberdade, visando sempre à construção de uma
Nação livre, impressionava o pensador.

Não apenas a mineiridade que nos leva ao
diálogo e à convivência pacífica, mas também, como
é da estirpe dos mineiros, a insubmissão da
mineiridade, que nos conduz à inconformidade e à
rebelião.

Modesto, Gilberto Freyre afirmava que não era
ele, um litorâneo, que iria ensinar aos mineiros a ”
conciliação de valores antagônicos capazes de se
completarem“, garantindo que, nesse assunto, ”todo
mineiro verdadeiramente típico é vigário: vigário a
quem brasileiro nenhum de outra área deve ter a
pretensão de ensinar o padre-nosso da relatividade“.

Neste ano de 2000 em que, diz a publicidade,
todos os brasileiros são também baianos, em alusão
aos 500 anos do Descobrimento, em Porto Seguro,
devo mencionar uma referência de Gilberto Freyre à
baianidade, em seu discurso em Belo Horizonte, no
distante ano de 1946: ”chegou para o Brasil – dizia ele
– a hora de necessitar principalmente da mineiridade
e da baianidade em sua política“.

Aí também louvo o mestre pernambucano,
acrescentando, como sempre digo, que todo
brasileiro tem um pouco de mineiro. Daí o nosso
convívio com a Bahia e a baianidade. Convívio que se
estende a todas as estadualidades deste imenso
País, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Direi,
diremos sempre: Minas, na múltipla identidade do seu
perfil, é a síntese do Brasil.

A disputa ideológica, que se expandia e se
afirmava com a divisão do mundo pós-guerra,
preocupava Gilberto Freire naquele crucial ano de
1946.

Mas ele já vislumbrava ”para as gerações mais
novas, ou para os velhos de espírito ainda moço, as
primeiras oportunidades de esforço reconstrutor,

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 211



organizador, criador, independente de preocupações
excessivas de luta ideológica...“

E buscava em Minas e nos mineiros a
inspiração para a sua pregação. ”A gente de Minas –
dizia o mestre – parece ecologicamente condicionada
para o papel de ver ao mesmo tempo do alto e do
centro os problemas brasileiros. Visão essencial a
qualquer esforço de planejamento nacional“.

Diferentemente do mestre Alceu Amoroso Lima,
que em seu clássico ”Voz de Minas“, também escrito
em 1946, dizia que ”a montanha é, antes de tudo,
limitação do horizonte. Limitação no sentido
geográfico e no sentido psicológico do termo“,
Gilberto Freyre identificava nas montanhas mineiras
a plenitude através da qual os mineiros enxergam
todo o País.

De fato, as montanhas mineiras serviram de
palco para as mais memoráveis lutas democráticas
da nacionalidade, a começar pela Inconfidência
Mineira, que teve as montanhas que cercam Ouro
Preto como vivas e eloqüentes testemunhas.

Elas invadem os espaços e iluminam a
liberdade e o sentimento de Minas. Ninguém, não me
canso de repetir, ninguém nivela as montanhas de
Minas.

“Foram ainda estas montanhas – falava Gilberto
Freyre – o ponto mais alto na resistência política ao
caudilhismo de Getúlio Vargas, enfrentado e
repudiado por Minas em memorável manifesto”.

Referia-se Freyre ao histórico Manifesto dos
Mineiros, de 24 de outubro de 1943, que rompeu o
silêncio das oposições inconformadas, contestou
publicamente o regime e abalou as estruturas do
Estado Novo. A rebeldia e a insurreição de Minas
contaminaram a Nação. Era o começo do fim da
ditadura Vargas.

Sr. Presidente, os estudiosos costumam dividir
a obra de Gilberto Freyre em três fases distintas: na
primeira, que vai de 1918 a 1932, ela é composta de
artigos de jornais, pelos ensaios do Livro do
Nordeste, organizado em comemoração do
centenário do Diário de Pernambuco, e pela tese
que ele defendeu em 1921, na universidade de
Colúmbia, nos Estados Unidos, intitulada Vida Social
no Brasil em Meados do século XIX.

Já a segunda fase da obra freyreana, por todos
considerada a mais importante, vai de 1933 a 1945,
quando ele escreveu a famosa trilogia Casa Grande
& Senzala, Sobrados e Mocambos e Ordem e
Progresso. Dessa fase há outras obras de
significação como os Guias de Recife e Olinda e
Interpretação do Brasil, originalmente publicada em
inglês, em 1947, embora tenha resultado de um curso
que ele deu em 1944 na Universidade de Indiana, nos
Estados Unidos.

A terceira fase de sua obra, de 1946 até a sua
morte, em 1987, compreende os discursos políticos,
a atuação como deputado constituinte, em 1946, as
conferências pronunciadas em vários pontos do País,
inclusive em Belo Horizonte, e livros como Aventura e
Rotina, Ingleses no Brasil, Sociologia e Ensaios de
Antropologia.

Em sua famosa trilogia, que ele considera como
uma unidade, dando-lhe a denominação de História
da Sociedade Patriarcal no Brasil, deparamos – nos
com uma lúcida análise da formação do povo
brasileiro, desde os tempos pré-nacional e colonial, a
transição ocorrida com a vinda da corte portuguesa
até o fim do Segundo Império e as mudanças
decorrentes do surgimento da República, análise que
se estende até meados da década de 20.

A obra de Gilberto Freyre foi magistralmente
analisada pelo professor de História da Universidade
Federal de Minas Gerais, José Carlos Reis, em artigo
no jornal Estado de Minas, de 15 de março do
corrente ano, nestas palavras: “Sua escrita é
encarnada, comprometida; ela traz à expressão uma
grande margem da história até então muda, não
refletida e explicitada. O seu estilo é “oral”, coloquial,
como uma conversa informal entre o presente e o
passado. Ele se utiliza das múltiplas linguagens
brasileiras, desde as mais eruditas às mais populares
e até chulas. Seu texto é um raro prazer”.

Desde logo, recorro ao testemunho de um
mineiro amigo, sociólogo, educador, ministro de
Estado, etnólogo, Imperador da Festa do Divino em
nossa cidade de Montes Claros, inteligência
borbulhante e até há pouco nosso colega no Senado
da República, Darcy Ribeiro. Ele soube, como
poucos, escrever a formação do povo brasileiro e o
sentido do Brasil como Nação.
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Darcy Ribeiro, referindo-se à resistência à
nossa integração com os portugueses e, sobretudo,
com os negros, no prefácio da edição de Casa
Grande & Senzala, Biblioteca Ayacucho, Caracas,
Venezuela, dizia que “Gilberto Freyre ensinou a nos
cinciliarmos com a nossa ancestralidade lusitana e
negra,” – e acrescentava – “de que todos nós nos
vexávamos um pouco”.

A concepção histórica da sociedade brasileira,
definida por Gilberto Freyre, considera uma
articulação entre o patriarcalismo, a relação entre as
etnias e a cultura e o meio ambiente tropical. Dessa
junção resultam as teses expostas pelo autor sobre a
sociedade brasileira.

A primeira delas, e a mais polemica, defende a
existência de uma democracia racial, produto da
fusão entre etnias e culturas, e que se constitui a
essência de Casa Grande & Senzala.

A segunda, tão bem exposta em Sobrados e
Mocambos, é uma reflexão sobre o papel saliente do
patriarcado na ordenação da sociedade desde o
passado colonial, e na garantia atual da ordem
política e social.

A terceira, que se constitui no núcleo de Ordem
e Progresso, salienta as relações entre região e
tradição e dá especial ênfase ao regionalismo como
elemento essencial da formação da unidade
nacional.

Sr. Presidente, vale repetir a frase atribuída a
um historiador brasileiro: “Se Cabral descobriu o
Brasil, Gilberto Freyre descobriu o brasileiro”.

Há, é certo, um elemento destacável que
permeia toda a obra de Gilberto Freyre, em especial a
da segunda fase.

Refiro-me à forma como Freyre escreveu uma
espécie de microhistória, na definição do historiador
italiano Carlo Ginzburg, ou uma história íntima,
dando, talvez imperceptivelmente, os contornos da
nova História, ou da forma mais humana e menos
racional de contar a História.

De fato, ao escrever sobre a realidade social
brasileira, Gilberto Freyre não recorreu aos chavões
ou regras de natureza econômica ou política, nem a
gráficos, nem a estatísticas e muito menos a
tecnicidades.

Ele descreveu o povo, em sua simplicidade, o
cotidiano doméstico das pessoas, a higiene caseira, o
lazer de homens e mulheres, sua forma de vestir e de
se alimentar, sua musicalidade, suas religiões e suas
crendices, as cantigas de roda que alimentavam os
sonhos das crianças, as festas populares, as
manifestações das pequenas comunidades, em uma
palavra, a intimidade dos indivíduos.

Trata-se, sim, de uma espécie de História da
vida privada, escrita, pioneiramente, há quase sete
décadas, mas extraordinariamente eloqüente ao
transmitir, pela descrição do dia a dia de homens e
mulheres, os elementos fundamentais da vida
econômica e social do Brasil por um largo período de
sua História.

Foi Gilberto Freyre quem mais inspirou os
nossos compromissos com a democracia, exercida
não apenas por sua concepção institucional, mas
sobretudo pela sua dimensão social.

Para tanto, Gilberto Freyre foi, a um só tempo,
historiador, antropólogo, ensaísta, cientista e escritor.
Sim, pois só um escritor, com talento para tal, seria
capaz de descrever com riqueza e criatividade os
costumes do povo que é, afinal, o ator principal da
vida social.

Essa é, sem dúvida, a forma mais justa de
contar a História do Brasil, de destacar não apenas os
heróis, mas todos, quaisquer que tenham sido sua
condição social e seu papel nos acontecimentos.

Francisco Iglésias, um de nossos maiores
historiadores, autor de Trajetória Política do Brasil,
mineiro do meu apreço pessoal, há pouco falecido
sustenta que ”a história política não pode deixar sem
referência os grupos étnicos, classes sociais, religião,
arte e ciência – em suas múltiplas manifestações –,
mentalidades, formas de vida, ou, para dizer tudo em
uma palavra, as suas manifestações culturais“.

Felizmente já estamos reescrevendo a História,
dando a versão verdadeira dos grandes episódios
que marcaram a vida brasileira, buscando identificar,
por exemplo, na Inconfidência Mineira, os grandes,
mas igualmente os mais de cem outros atores, que
marcaram com sangue, perda da liberdade e degredo
aquele episódio marcante da nossa formação como
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Nação independente. O peso da repressão
enlouqueceu alguns.

O Vice-Presidente Marco Maciel,
pernambucano de boa cepa, em discurso em
homenagem a Freyre, pronunciado no dia 24 de
março último, na cidade de Recife, interpretou de
forma magistral a síntese do pensador de Apipucos,
afirmando que, ”Quem somente aludir ao sociólogo,
estará esquecendo o renovador dos estudos
históricos. Quem apenas se referir ao antropólogo
social estará esquecendo o esteta. Quem estudar o
antropólogo estará esquecendo o ensaísta. Os que
se especializarem no ensaísta estarão ignorando o
escritor. Este o sentido de sua obra. Nenhum outro
brasileiro versou, com tanta originalidade e ineditismo
mesmo, as áreas da ciência em que tenha atuado“.

Marco Maciel destaca também o sentimento de
pernambucanidade desenvolvido por Gilberto Freyre,
que se confunde com o amor a Pernambuco, ao
Recife, a Olinda, e a todos os feitos heróicos que
tiveram como palco a terra pernambucana, como os
Guararapes, onde se escreveu com sangue o destino
do Brasil como nação soberana.

Da mesma forma, digo eu, o sentimento de
mineiridade se confunde com as lutas libertárias de
Minas e dos mineiros, da epopéia dos Inconfidentes,
de onde saíram os libertadores do Brasil. A verdade é
que o sentimento de Minas guarda sempre, como
arma não tão secreta, o trunfo da insurreição.

Ao defender a pernambucanidade, dele e de
outros pernambucanos com os quais Pernambuco
ilustrou o Brasil, Gilberto Freyre, no célebre discurso
de 24 de setembro de 1970, em homenagem ao
poeta, escritor e jornalista Mauro Mota, que havia sido
eleito para a Academia Brasileira de Letras,
mencionou que ”no Brasil, a Província continua a ser
um valor em perigo: perigo até de morte. O
provinciano continua a ser um brasileiro ameaçado
de ser dissolvido noutras categorias, com prejuízo do
que, nessa sua condição, é telúrico, convivente,
existencial, concreto, carnal, básico“. O
provincianismo – digo eu – é uma riqueza humana,

que se insere, cada vez mais, na dimensão
continental do País.

Sr. Presidente, a disputa das editoras pela
reedição da obra de Gilberto Freyre é um exemplo
ilustrativo do interesse que ela continua despertando
nas novas gerações de brasileiros interessados em
conhecer as origens da formação do Brasil e como,
ao longo dos séculos, nos transformamos numa
Nação.

Alegro-me pela oportunidade de trazer a este
Senado e à Nação, o profundo sentimento de respeito
e de admiração que Gilberto Freire nutria por Minas e
pelo jeito de ser e de agir dos mineiros, pelo
irredentismo de sua vocação libertária, pela
contribuição que Minas Gerais prestou e vem
prestando ao Brasil ao longo de sua História.

Muito obrigado.

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL, SENADOR ANTONIO

CARLOS MAGALHÃES

25-5-2000
Quinta-feira

11:00 – Sessão deliberativa ordinária do
Senado Federal

12:00 – Sessão conjunta do Congresso
Nacional

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 9ª Reunião do Conselho a
realizar-se no dia 31 de maio do corrente ano, às 9
horas, na Sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho,
destinada à apresentação do parecer do Senanador
Jefferson Peres, na condição de relator da
Representação nº 2, de 1999.

Brasília, 17 de maio de 2000. – Senador Ramez
Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
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Ata da 67ª Sessão Não Deliberativa
em 26 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Geraldo Melo e Edison Lobão

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) –
Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Jeffer-
son Péres, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECERES NºS 538 E 539, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de
1999 (nº 501/97, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Porta Voz de
Cianorte Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Cianorte, Estado do Paraná.

PARECER Nº 538, DE 2000

Relator: Senador Alvaro Dias

I – Relatório

Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo nº
199, de 1999 (nº 501, de 1997, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato do Poder Executivo que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Porta Voz de Ci-
anorte Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cianorte, Estado
do Paraná.

A matéria, depois de aprovada pela Câmara dos
Deputados, veio ao Senado Federal. Nesta Casa, foi
objeto de uma primeira apreciação pela Comissão de
Educação, em 13 de dezembro de 1999, quando pa-
recer de nossa autoria foi aprovado.Entretanto, em 11
de fevereiro próximo passado, retornou a esta Comis-
são, mediante pedido de seu Presidente, Senador
Freitas Neto, que atendeu a pedido deste Relator, “em
virtude de denúncias recebidas sobre a veracidade
das informações prestadas quando da instrução do
pedido”.Desta forma, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão, para reexame.

O Presidente da República, mediante a Mensa-
gem Presidencial nº 462, de 1996, submeteu ao Con-
gresso Nacional o ato constante de Decreto de 16 de
maio de 1996, que renova a concessão para explora-
ção de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
inciso XII do art. 49, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.

A Exposição de Motivos nº 51, de 7 de maio de
1996, encaminhada pelo Ministro das Comunicações
ao Presidente da República, documento que integra
os autos, informa que a presente solicitação foi instru-
ída de conformidade com a legislação aplicável e que
a emissora está funcionando dentro das característi-
cas técnicas a ela atribuídas pelo Ministério, o que
justifica o seu deferimento.

Acompanha o pedido uma cópia da sétima alte-
ração do contrato social da Rádio Porta Voz de Cia-
norte Ltda., registrada no Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica sob o nº 80-005.002/0001-02. Mediante
essa alteração contratual, retira-se da sociedade a
sócia Alice Yulie Tomigo, “que possuía na sociedade,
inteiramente integralizadas, 1341 (um mil, trezentas e
quarenta e uma) cotas, de R$1,00 (um real) cada
uma, que por este instrumento está cedendo e trans-
ferindo-as aos sócios ingressantes, sendo: 50% (cin-
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qüenta por cento) para o sócio Eliab Vieira Moreno, e
50% (cinqüenta por cento) para o sócio Sérgio Rodri-
go Ruiz Guimarães, pelo valor nominal de
R$1.341,00 (um mil, trezentos e quarenta e um reais),
que confessa estar recebendo em moeda corrente do
país, no presente ato.”

Pela cláusula subseqüente, a quinta, a sócia Ali-
ce Yulie Tomigo dá aos sócios ingressantes, Eliab Vi-
eira Moreno e Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães e ao
sócio remanescente, Antônio Paulo de Souza Barba-
ra, “plena, rasa e geral quitação da sessão (sic) de co-
tas ora efetuadas, declarando, ainda, que responderá
solidariamente com os sócios ingressantes e o sócio
remanescente, pelos atos praticados na empresa, até
a data de 14-4-1997.”

Esta é precisamente a data do documento da
sétima alteração de contrato social da Rádio Porta
Voz de Cianorte Ltda.: 14 de abril de 1997. Chama a
atenção, entretanto, no documento, por meio do qual
foi cedido o patrimônio, o fato de que o mesmo não se
encontra assinado pela sócia cedente Alice Yulie To-
migo, nem tampouco pelo sócio remanescente, Anto-
nio Paulo de Souza da Barbara. Apenas os “sócios in-
gressantes”, Eliab V. Moreno e Sérgio R. R. Guima-
rães, firmam o documento de que se valem para soli-
citar, em nome da empresa, a renovação da conces-
são à referida entidade.

Integra o processado do Projeto de Decreto Le-
gislativo sob exame cópia do Auto de Manutenção de
Posse, mediante o qual o Oficial de Justiça Aristeu
Nunes e a Oficiala Vera L. Enumo, “em cumprimento
ao respeitável mandado, em Tutela Antecipada, do
MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta Cidade e Co-
marca de Cianorte, Estado do Paraná, extraído dos
autos da Ação Declaratória, sob nº 452/98, em que é
requerente Eliab Veira Moreno e Sérgio Rodrigo Ruiz
Guimarães, após as formalidades legais, (...) Manute-
nimos na Posse os requerentes Eliab Vieira Moreno e
Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães, na prática de todos
os Atos e Gerenciamento e Comando da Rádio Porta
Voz de Cianorte, até final julgamento da lide. (...)”.

Vê-se, por tal documento, que os cidadãos que
promoveram a alteração no contrato social da empre-
sa impetraram ação judicial – uma ação declaratória
de direito de propriedade, para que o Poder Judiciário
declarasse que são proprietários do bem em disputa
– e o fizeram com pedido de tutela antecipada, que foi
concedida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da cida-
de de Cianorte, William Artur Pussi.

Contra essa decisão, Antonio Paulo de Souza
Barbara e Alice Yulie Tomigo impetraram agravo de

instrumento perante o Tribunal de Justiça do Paraná,
requerendo, ao mesmo tempo, liminar de seqüestro
do bem, a emissora, em favor de Alice Yulie Tomigo.
Ao decidir, os desembargadores integrantes da Quar-
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná,
por unanimidade de votos, acordaram em dar provi-
mento ao recurso, reformando a decisão do juiz de
primeira instância, e em conceder a liminar de se-
qüestro, indicando a agravante Alice Yulie Tomigo
para o cargo de depositária fiel do bem.

Os documentos mais recentes que constam do
processado dão conta de que a Empresa, de acordo
com as decisões do Poder Judiciário do Paraná, tem
como cotistas Antonio Paula de Souza de Barbara e
Alice Yulie Tomigo. É o que consta do ofício subscrito
pela Delegada interina do Ministério das Comunica-
ções no Paraná, Tereza Fialkoski Dequeche, em 23
de novembro de 1998, assim como da Declaração do
Delegado Interino-Substituto do Ministério das Comu-
nicações no Paraná, Edenilson Edison Marinho, em
27 de novembro de 1999, e da Certidão Simplificada,
emitida pela Junta Comercial do Paraná, em 15 de
dezembro de 1999. Todos esses documentos infor-
mam que a Rádio Porta Voz de Cianorte Ltda. tem
como sócios Antonio Paula de Souza Barbara e Alice
Yulie Tomigo.

Resulta, portanto, de todo o exposto, que a com-
posição acionária da Rádio Porta Voz de Cianorte
Ltda., conforme entendimento do Poder Judiciário do
Paraná, contempla a participação paritária dos sócios
Antonio Paula de Souza Barbara e Alice Yulie Tomigo.
Entretanto, a documentação encaminhada pelo Po-
der Executivo ao Congresso Nacional, que instrui o
Projeto de Decreto Legislativo sob exame, demonstra
outra situação: por ela, são acionistas Antonio Paula
de Souza da Barbara (com metade das cotas), e Eliab
Vieira Moreno e Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães, aos
quais pertenceriam a outra metade, em partes iguais.

Trata-se, no caso, de um erro material de grande
vulto, uma vez que, nos termos da alínea i do inciso I
do art. 1º da Resolução nº 39, de 1992, que “dispõe
sobre formalidades e critérios para a apreciação dos
atos de outorga e renovação de concessão, permis-
são e autorização para o serviço de radiodifusão so-
nora e de sons e imagens”, o exame e a apreciação
pela Comissão de Educação de tais atos obedecerão
à determinadas formalidades e critérios, dentre os
quais se inclui “documentos atualizados revelando a
composição acionária da emissora e eventuais altera-
ções havidas no contrato social durante o período de
vigência da outorga, nos quais se esclareça se os re-
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querentes foram cedentes ou concessionários de co-
tas, ações ou outros meios de transferência do con-
trole direto ou indireto da sociedade”.

Ocorre que, no caso, os demais documentos
acostados ao processado dão conta de que esse do-
cumento essencial, a cuja natureza nos referimos
acima, foi muito possivelmente, objeto de fraude ou,
quando menos, encontra-se desatualizado, diante da
decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.

Sabemos que a concessão para a exploração
de serviço de radiodifusão sonora é de natureza pes-
soal, ou, nos temos utilizados pelos juristas, instuitu
personae. O beneficiário da concessão não pode
transferi-la para outros sem a autorização do Ministé-
rio das Comunicações.

No entanto, não está claro, no caso, para quem se
está outorgando a concessão.Existe uma querela jurídi-
ca não resolvida, pois da decisão do Tribunal de Justiça
do Paraná – a última a que tivemos acesso – ainda cabe
recurso. A outorga de uma concessão de emissora de
rádio a quem não tenha condições de prestar o serviço
de forma adequada, ou tenha adquirido o controle da
empresa mediante qualquer tipo de fraude, seria um ato
irresponsável do Congresso Nacional.

Como o Projeto de Decreto Legislativo respectivo
já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, afigura-se
imprópria a devolução de todo o processo ao Presiden-
te da República, para a correção do erro material.

II – Voto

Levando em consideração o quadro fático aci-
ma descrito e as normas jurídicas pertinentes à maté-
ria, voto no sentido de que esta Comissão de Educa-
ção decida pelo sobrestamento do exame dessa ma-
téria até que sejam esclarecidas as questões jurídi-
cas pertinentes ao controle acionário da Rádio Porta
Voz de Cianorte Ltda.

Nesse ínterim, que sejam notificados dessa de-
cisão o Ministério das Comunicações e o Poder Judi-
ciário do Estado do Paraná, e ao mesmo tempo solici-
tadas a eles todas as informações disponíveis a res-
peito do assunto.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. – Presi-
dente eventual, Hugo Napoleão, Relator, Álvaro
Dias – José Jorge – Gerson Camata – Agnelo
Alves – Luiz Otávio – Lúcio Alcântara – Edison Lo-
bão – Geraldo Althoff – Jefferson Peres – Sebas-
tião Rocha – Bello Parga – Romeu Tuma – Maguito
Vilela – Iris Rezende.

REQUERIMENTO Nº 302, DE 2000

Requeiro, nos temos do caput do art. 335, do
Regimento Interno do Senado Federal, o sobresta-
mento do Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de
1999 que, “Aprova o ato que renova a concessão ou-
torgada à Rádio Porta Voz de Cianorte Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Cianorte, Estado do Paraná”, para
aguardar o posicionamento do Poder Judiciário sobre
as questões jurídicas pertinentes ao controle acioná-
rio da Rádio supracitada.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. – Sena-
dor Freitas Neto, Presidente da Comissão de Educa-
ção – José Jorge – Gerson Camata – José Fogaça
– Luiz Otávio – Lúcio Alcântara – Sebastião Rocha
– Bello Parga – Romeu Tuma – Djalma Bessa – Jo-
nas Pinheiro – Heloísa Helena (abstenção) – Lúdio
Coelho – Álvaro Dias – Hugo Napoleão .

PARECER Nº 539, DE 2000

Relator: Senador Alvaro Dias

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 199, de 1999 (nº 501, de
1997, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Porta Voz
de Cianorte Ltda. para explorar o serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de Cianorte,
Estado do Paraná.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 462, de
1996, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 16 de
maio de 1996, que renova a concessão para explora-
ção de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o § 1º o art. 223, ambos
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Porta Voz de Cianorte Ltda.

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

· Antonio Paula de Sousa da Barbara 50.000

· Eliab Vieira Moreno 25.000

· Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães 25.000

Total de Cotas 100.00

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 217



O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido pare-
cer favorável de seu relator, Deputado Koyu Iha, e
aprovação unânime daquela Comissão.

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

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, pemissão ou autorização para que se
executem serviços e radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticado pelo Poder Executivo, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nessa Casa do Legislativo, às formalidades e aos cri-
térios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona
uma série de informações a serem prestadas e exi-
gências a serem cumpridas pela entidade pretenden-
te, bem como pelo Ministério das Comunicações, que
devem instruir o processo submetido análise desta
Comissão e Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 199, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal ficando caracteri-
zado que a entidade Rádio Porta Voz de Cianorte 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 Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999.
– Freitas Neto, Presidente – Álvaro Dias, Relator –
Luiz Otávio – Lúdio Coelho – Jorge Bornhausen –
Agnelo Alves – Francelino Pereira – Jader Barba-
lho – Bello Parga – Maguito Vilela – Amir Lando –
Lúcio Alcântra – Antero Paes de Barros – Eduardo
Siqueira Campos – Ney Suassuna.

PARECER Nº 540, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Sociais, so-
bre o Projeto de Lei da Câmara nº 113, de
1995 (nº 5.920/90, na Casa de origem), que
dispõe sobre o processo de trabalho nas
ações que envolvam demissão por justa ca-
usa e dá outras providências (em reexame,
nos termos do Requerimento nº 547/99).

Relator: Senador Moreira Mendes

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Assuntos Sociais, para
reexame, o Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 1995,
que dispõe sobre o processo de trabalho nas ações
que envolvam demissão por justa causa e dá outras
providências, de autoria do ilustre Deputado Paulo
Paim.

A referida proposição pretende estabelecer re-
gras processuais que venham acelerar os processos
judiciais que envolvem empregados demitidos, por
justa causa, atribuindo-lhes prioridade para julga-
mento, não devendo ultrapassar o prazo de cento e
vinte dias.

Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprova-
do na Comissão de Trabalho, Administração e Servi-
ço Público e na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, à unanimidade, com emendas.

No Senado Federal, o projeto mereceu aprova-
ção da Comissão de Assuntos Sociais e da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Após in-
clusão em Ordem do Dia da sessão deliberativa or-
dinária do dia 22-9-99, para discussão, em turno
único, o Senador Osmar Dias, por intermédio do Re-
querimento nº 574/99, solicitou o reexame da maté-
ria por esta Comissão. Em seu requerimento, argu-
menta que não estão claras as mudanças formais
decorrentes e os objetivos de mérito da alteração
prevista no art. 5º do projeto. Ressalta, ainda, que
esse dispositivo repete norma constante do art. 899
da CLT que, no texto consolidado, ressalva possíve-
is exceções.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Nos termos do art. 325 do Regimento Interno
do Senado Federal, tendo em vista os aspectos
controversos a respeito da amplitude revogatória da
norma constante no art. 5º do projeto sob análise e
podendo configurar a existência de erro passível de
correção, compete a esta Comissão pronunciar-se
a respeito.

Constata-se, na verdade, que não estão claras
as mudanças formais e os objetivos de mérito da alte-
ração no texto da legislação consolidada prevista no
art. 5º da proposição, que dispõe: “os recursos inter-
postos às decisões em processos trabalhistas terão
efeito meramente devolutivo”.

Inexiste no processado manifestação clara a
respeito dos propósitos do legislador. Assim, a com-
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patibilização do projeto com as normas da Lei Com-
plementar nº 95, de 1998, pode ensejar uma interpre-
tação ampliativa ou restritiva. Além disso, verificamos
que norma no mesmo sentido já vigora, com exce-
ções, nos termos do art. 899 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, in verbis:

“Art. 899. Os recursos serão interpos-
tos por simples petição e terão efeito mera-
mente devolutivo, salvo as exceções previs-
tas neste Título, permitida a execução provi-
sória até a penhora.”

Antes de mais nada, façamos um pequeno regis-
tro doutrinário a respeito dos efeitos dos recursos em
matéria trabalhista, citando Mozart Victor Russomano¹:

“Quanto aos efeitos, é sabido que o
efeito dos recursos em geral pode ser sus-
pensivo ou apenas devolutivo. O efeito sus-
pensivo consiste em cortar o curso da ação,
ao ser o processo remetido ao órgão com-
petente. O efeito meramente devolutivo não
suspende a ação, apenas devolve a causa
ao conhecimento superior.

Os recursos trabalhistas, via de regra,
têm efeito somente devolutivo. Essa premissa
é exageradamente renovadora. Certos recur-
sos, como o ordinário (apelação) e o agravo
de petição, por sua natureza, são suspensivos
– e para eles esta deveria ser a regra geral. O
art. 899 força o Juiz do Trabalho a uma vigi-
lância permanente, obrigando-o a declarar o
efeito suspensivo dos recursos, sempre que
sua natureza ou as circunstâncias específicas
do litígio o aconselharem."

Feito esse registro doutrinário, passamos a ci-
tar alguns dos artigos, cujo mérito e conteúdo formal
podem sofrer impacto com a aprovação do texto ci-
tado. Em primeiro lugar, registre-se a existência de
norma específica para o Recurso de Revista. O § 1º
do art. 896 da CLT prevê efeito devolutivo para todos
os recursos dessa natureza:

“Art. 896. ...............................................
§ 1º O Recurso de Revista, dotado de

efeito apenas devolutivo, será apresentado
ao Presidente do Tribunal recorrido, que po-
derá recebê-lo ou denegá-lo, fundamentan-
do, em qualquer caso, a decisão."

O texto do art. 5º do Projeto de Lei da Câmara
nº 113, de 1995, além disso, irá afetar também o
conteúdo dos seguintes artigos celetistas:

“Art. 876. As decisões passadas em
julgado ou das quais não tenha havido re-
curso com efeito suspensivo, e os acordos,
quando não cumpridos, serão executados
na forma estabelecida neste Capítulo.”

“Art. 893. ..............................................
§ 2º A interposição de recurso para o

Supremo Tribunal Federal não prejudicará a
execução do julgado."

“Art. 897. ..............................................
§ 2º O agravo de instrumento interpos-

to contra despacho que não receber o agra-
vo de petição não suspende a execução da
sentença."

Assim, limitados aos elementos constantes do
processado, não nos julgamos em condição de esta-
belecer os limites da abrangência do citado art. 5º
do Projeto. Uma leitura apressada indicaria que o
efeito meramente devolutivo é estendido a todos os
recursos em matéria trabalhista, inclusive em dissí-
dios coletivos. Nesse caso, a execução seria proces-
sada imediatamente.

Por outro lado, entendemos também que, se a in-
tenção do Deputado Paulo Paim fosse no sentido de
estabelecer que todos os recursos tenham efeito devo-
lutivo, certamente teria promovido as devidas altera-
ções nos textos acima citados. Não podemos afirmar,
igualmente, que o conteúdo do art. 5º refere-se tão so-
mente às ações que envolvam demissão por justa cau-
sa, uma vez que esse art. 5º não faz essa restrição.

Em conclusão, como o alcance da norma não
está claro e a fim de se evitarem futuros
mal-entendidos e controvérsias sobre a matéria, jul-
gamos ser necessário suprimir o referido art. 5º do
corpo do projeto.

Ante o exposto, opinamos pela supressão do art.
5º do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 1995, com a
emenda abaixo, a fim de adequá-lo ao que determina a
Lei Complementar nº 95, de 23 de março de 1998.

EMENDA (SUBSTITUTIVA) Nº 1 – CAS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1995

Dispõe sobre o processo de traba-
lho nas ações que envolvam demissão
por justa causa e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
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“Art. 768-A. Os processos judiciais que
envolverem demissão de empregado por
justa causa terão prioridade na pauta dos
julgamentos.”

“Art. 768-B. A audiência de conciliação e
julgamento dos processos referidos no art.
768-A será designada para, no máximo, trinta
dias úteis da data do ajuizamento da ação.”

“Art. 768-C. O julgamento das ações
de que trata o art. 768-A será realizado no
prazo máximo de cento e vinte dias.”

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

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. –
Osmar Dias, Presidente – Moreira Mendes, Relator
– Leomar Quintanilha – Juvêncio da Fonseca –
Antero Paes de Barros – Jonas Pinheiro – Heloisa
Helena (contrário, em separado) – José Alencar –
Geraldo Cândido (contrário) – Luiz Pontes – Marlu-
ce Pinto – Lúcio Alcântara – Tião Viana – Marina
Silva – Emilia Fernandes – Djalma Bessa – Moza-
rildo Cavalcanti.

VOTO EM SEPARADO DA SENADORA
HELOÍSA HELENA SOBRE O PROJETO

DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1995

Manifesto aqui minha concordância com os ar-
gumentos do Senador Moreira Mendes, quanto à
adequação da técnica legislativa, no que pertine ao
art. 5º da proposição.

Quero, contudo, nesta oportunidade, manifes-
tar meu inconformismo com a retirada do art. 4º do
projeto em apreço, o que, em verdade, não ocorreu
no momento do reexame da matéria, mas na discus-
são inicial, por meio do relatório do Senador Osmar
Dias, aprovado pela comissão em 23 de abril de
1997.

O art. 4º constitui o “coração” da proposição:
em medidas acautelatórias que visem a reintegra-
ção liminar de empregado investido de mandato sin-
dical, a concessão de liminar reintegratória haveria
de persistir até o trânsito final da sentença em pro-
cesso de conhecimento.

Para o Senador Osmar Dias, essa disposição
seria inconstitucional, a violar o direito de ampla defe-
sa, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Fede-
ral.

Com o devido respeito, lembro, entretanto, que
o dirigente sindical está constitucionalmente protegi-
do contra a dispensa, desde o registro da candidatu-

ra, até um ano após o final do mandato, salvo se co-
meter falta grave (art. 8º, VIII, CF).

Ocorre que, em flagrante desrespeito ao que
dispõe o art. 494 da CLT, dirigentes sindicais são de-
mitidos de plano, sem que se instaure o devido inqué-
rito para apuração de falta grave.Por esse vício formal
é que inúmeros juízes concedem a reintegração limi-
nar, não como meio de proteger o trabalhador em
questão, mas como instrumento de defesa da consti-
tucionalmente prestigiada representação sindical.

Vale ainda observar que ser irrelevante a dis-
cussão sobre a natureza “satisfativa” desse provimen-
to cautelar. O direito processual admite medidas cau-
telares satisfativas, como se observa no art. 852, do
Código de Processo Civil (CPC), relativamente aos
chamados “alimentos provisionais”.

Por estes motivos, somos pela aprovação no novo
substitutivo, com o acréscimo da seguinte emenda:

Acrescente-se, onde couber, o seguin-
te dispositivo:

“Art. A reintegração de dirigente sindi-
cal no emprego, quando concedida por me-
dida liminar, não poderá ser revogada antes
do trânsito em julgado da decisão final.”

Sala das Reuniões. – Senadora Heloísa Helena.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE
26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a reda-
ção e a consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art. 59 da
Constituição Federal, e estabelece nor-
mas para a consolidação dos atos nor-
mativos que menciona.

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

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943*

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

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

Art. 768. Terá preferência em todas as
fases processuais o dissídio cuja decisão tiver
de ser executada perante o Juízo da falência.

....................................................................................
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Art. 876. As decisões passadas em jul-
gado ou das quais não tenha havido recurso
com efeito suspensivo, e os acordos, quan-
do não cumpridos, serão executados pela
forma estabelecida neste capítulo.

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

Art. 893. Das decisões são admissíveis
so seguintes recursos:

I – embargos;
II – recurso ordinário;
III – recurso de revista;
IV – agravo.
§ 1º Os incidentes do processo são re-

solvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, ad-
mitindo-se a apreciação do merecimento
das decisões interlocutórias somente em re-
cursos da decisão definitiva.

§ 2º A interposição de recurso para o
Supremo Tribunal Federal não prejudicará a
execução do julgado.

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

Art. 896. Cabe Recursos da Revista
das decisões de última instância para o Tri-
bunal Superior do Trabalho, quando:

a) derem ao mesmo dispositivo de lei
federal interpretação diversa da que lhe
houver dado o mesmo ou outro Tribunal Re-
gional, através do Pleno ou de Turmas, ou a
Seção de Dissídios Individuais do Tribunal
Superior do Trabalho, salvo se a decisão re-
corrida estiver em consonância com enunci-
ado da Súmula de Jurisprudência Uniforme
do Tribunal Superior do Trabalho;

b) derem ao mesmo dispositivo de lei
estadual, Convenção Coletiva de Trabalho,
Acordo Coletivo, sentença normativa ou re-
gulamento empresarial de observância obri-
gatória em área territorial que exceda a ju-
risdição do Tribunal Regional prolator inter-
pretação divergente, na forma da alínea a; e

c) proferidas com violação de literal
dispositivo de lei federal, ou da Constituição
da República.

§ 1º O Recurso de Revista será apre-
sentado no prazo de 8 (oito) dias ao Presi-
dente do Tribunal recorrido, que poderá re-
cebê-lo ou denegá-lo, fundamentando, em
qualquer caso, o despacho.

§ 2º Recebido o Recurso, a autoridade
recorrida declarará o efeito em que o rece-
be, podendo a parte interessada requerer
carta de sentença para a execução provisó-
ria, salvo se for dado efeito suspensivo ao
Recurso.

§ 3º Denegado seguimento ao Recur-
so, poderá o recorrente interpor Agravo de
Instrumento no prazo de 8 (oito) dias para o
Tribunal Superior do Trabalho.

§ 4º Das decisões proferidas pelos Tri-
bunais Regionais do Trabalho, ou por suas
Turmas, em execução de sentença, inclusi-
ve em processo incidente de embargos de
terceiro, não caberá o Recurso de Revista,
salvo na hipótese de ofensa direta à Consti-
tuição Federal.

§ 5º Estando a decisão recorrida em
consonância com enunciado, da Súmula da
Jurisprudência do Tribunal Superior do Tra-
balho, poderá o Ministro Relator, indican-
do-o, negar seguimento ao Recurso de Re-
vista, aos Embargos, ou ao Agravo de
Instrumento. Será denegado seguimento ao
Recurso nas hipóteses de intempestividade,
deserção, falta de alçada e ilegitimidade de
representação, cabendo a interposição de
Agravo.

Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8
(oito) dias:

a) de petição, das decisões do Juiz ou
Presidente, nas execuções;

b) de instrumento, dos despachos que
denegarem a interposição de Recursos.

§ 1º O agravo de petição só será rece-
bido quando o agravante delimitar, justifica-
damente, as matérias e os valores impugna-
dos, permitida a execução imediata da parte
remanescente até o final, nos próprios autos
ou por carta de sentença.

§ 2º O agravo de instrumento interpos-
to contra o despacho que não receber agra-
vo de petição não suspende a execução da
sentença.

§ 3º Na hipótese da alínea a deste arti-
go, o agravo será julgado pelo próprio Tribu-
nal, presidido pela autoridade recorrida, sal-
vo se tratar de decisão do Presidente da
Junta ou do Juiz de Direito, quando o julga-
mento competirá a uma das Turmas do Tribu-
nal Regional a que estiver subordinado o
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prolator da sentença, observado o disposto
no art. 679 desta Consolidação, a quem este
remeterá as peças necessárias para o exa-
me da matéria controvertida, em autos apar-
tados, ou nos próprios autos, se tiver deter-
minada a extração de carta de sentença.

§ 4º Na hipótese da alínea b deste ar-
tigo, o agravo será julgado pelo Tribunal que
seria competente para conhecer o Recurso
cuja interposição foi denegada.

....................................................................................
Art. 899. Os Recursos serão interpos-

tos por simples petição e terão efeito mera-
mente devolutivo, salvo as execuções pre-
vistas neste Título, permitida a execução
provisória até a penhora.

§ 1º Sendo a condenação de valor até
10 (dez) vezes o valor-de-referência regional,
nos dissídios individuais, só será admitido o
recurso, inclusive o extraordinário, mediante
prévio depósito da respectiva importância.
Transitada em julgado a decisão recorrida,
ordenar-se-á o levantamento imediato da im-
portância do depósito, em favor da parte ven-
cedora, por simples despacho do juiz.

§ 2º Tratando-se de condenação de
valor indeterminado, o depósito correspon-
derá ao que for arbitrado para efeito de cus-
tas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o li-
mite de 10 (dez) vezes o valor-de-referência
regional.

§ 3º (Revogado pela Lei nº 7.033, de
5-10-82.)

§ 4º O depósito de que trata o § 1º
far-se-á na conta vinculada do empregado a
que se refere o art. 2º da Lei nº 5.107, de 13
de setembro de 1966, aplicando-se-lhe os
preceitos dessa lei, observado, quanto ao
respectivo levantamento, o disposto no § 1º.

§ 5º Se o empregado ainda não tiver
conta vinculada aberta em seu nome, nos
termos do art. 2º da Lei nº 5.107, de 13 de
setembro de 1966, a empresa procederá à
respectiva abertura, para efeito do disposto
no § 2º.

§ 6º Quando o valor da condenação,
ou o arbitrado para fins de custas, exceder o
limite de 10 (dez) vezes o valor-de-referên–
cia regional, o depósito para fins de recurso
será limitado a este valor.

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

REQUERIMENTO Nº 547, DE 1999
(Do Senador Osmar Dias)

Requer o reexame, pela Comissão
de Assuntos Sociais, do Projeto de Lei
da Câmara nº 113, de 1995.

Senhor Presidente,
Constatamos, no procedimento de adequação

do Projeto de Lei da Câmara nº 113, de 1995, às nor-
mas da Lei Complementar nº 95, de 1998, que não
estão claras as mudanças formais decorrentes e os
objetivos de mérito da alteração prevista no art. 5º da
proposição. Esse artigo repete norma constante do
art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho que,
no texto consolidado, ressalva possíveis exceções.

Em conseqüência, requeremos, nos termos do
art. 279, II do Regimento Interno do Senado Federal,
o retorno da matéria para reexame da Comissão de
Assuntos Sociais, a fim de que sejam esclarecidos os
efeitos e a amplitude revogatória da alteração aprova-
da ou haja reconsideração quanto ao mérito.

Sala das Sessões. – Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expe-

diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Pare-

cer nº 539, de 2000, da Comissão de Educação, lido
anteriormente, conclui pela apresentação do Reque-
rimento nº 302, de 2000, solicitando que seja sobres-
tado o estudo do Projeto de Decreto legislativo n.º
199, de 1999, a fim de aguardar posicionamento do
Poder Judiciário sobre questões jurídicas pertinentes
ao controle acionário da Rádio Porta Voz de Cianorte
Ltda., bem como que seja oficiado o Ministério das
Comunicações para enviar a estar Casa as informa-
ções disponíveis a respeito do assunto.

O Requerimento nº 302, de 2000, será incluído
em ordem do Dia oportunamente, e a Mesa tomará as
providências necessárias no sentido de oficiar o Mi-
nistério das Comunicações.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encon-
tra-se na Casa o Senhor José de Ribamar Fiquene,
suplente convocado da representação do Estado do
Maranhão, em virtude de licença do Titular, Senador
João Alberto Souza.

Sua Excelência encaminhou à Mesa o diploma,
que será publicado na forma regimental, e demais do-
cumentos exigidos por Lei.

É o seguinte o diploma recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Designo
comissão formada pelos Senhores Senadores Jeffer-
son Péres e Francelino Pereira para conduzir Sua
Excelência ao Plenário, a fim de prestar o compromis-
so regimental.

Convido os Srs.Senadores a se colocarem de pé.

(O Senhor José de Ribamar Fiquene é
conduzido ao plenário e presta, junto à
Mesa, o compromisso)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Declaro
empossado, no mandato de Senador da República, o
nobre Senhor José de Ribamar Fiquene que, a partir
deste momento, passa a participar dos trabalhos da
Casa. (Palmas.)

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres.

É lida a seguinte:

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência

, à vista do disposto no art. 7º do Regimento Interno
do Senado Federal, que, assumindo nesta data a re-
presentação do Estado do Maranhão, em substitui-
ção ao Senador João Alberto Souza, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a banca-
da do Partido da Frente Liberal – PFL.

Atenciosas saudações. – José Ribamar Fique-
ne, PFL – MA.

Nome Parlamentar: Ribamar Fiquene.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A comu-

nicação lida vai à publicação.

O Sr. Edison Lobão deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Melo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo a
palavra, por cinco minutos, ao Senador Ribamar Fiquene.

O SR. RIBAMAR FIQUENE (PFL – MA. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, SRA.s. e Srs. Senadores, quando a músi-
ca apressada do patriotismo chega a ser ouvida pelo
povo, é sinal de que a partitura fora elaborado com es-
mero e dedicação. Tudo na consumação de um festi-
val permanente, onde se amplifica o horizonte nacio-
nal da grande orquestra. E todos participam do cená-
rio harmonioso, para o qual trago a conta da minha
presença, substituindo o grande homem público ma-
ranhense Senador João Alberto. Daqui, quero dar
continuidade à caminhada empreendida por s. Exª re-
presentando e defendendo o meu querido Estado do
Maranhão, com o meu partido, o PFL.

Valho-me da oportunidade para oferendar os
préstimos de reconhecimento ao povo do Maranhão.

O Senado Federal é para mim o imenso reposi-
tório da democracia brasileira. Aqui, vê-se a irradiar o
sustentáculo primacial da liberdade. Aqui, um pugilo
de homens e mulheres promulga sempre a união na-
cional. Aqui, a esteira do progresso corre acelerada-
mente para colocar o Brasil no lugar primoroso da
honra e da dignidade. Aqui, a feitura das leis traz o ca-
lor tradicional do equilíbrio portentoso.

Quero compartilhar do significativo perfeito das
decisões plenárias, trazendo sempre a voluntarieda-
de de meu pensamento e de meu labor, pelo povo
brasileiro. Depois de percorrer vários caminhos da
vida pública do Maranhão, como Vice-Prefeito de Ita-
pecurú-Mirim, minha estimada terra natal, Promotor
de Justiça, Juiz de Direito, Prefeito de Imperatriz – a
terra de meu coração –, Reitor Universitário, Superin-
tendente da LBA, Vice-Governador e Governador do
Estado, trago agora a minha contribuição a esta Casa
sublime, para engalanar o povo brasileiro.

Será sempre visto pelo sol da Pátria a vida em
combate com Ordem e Progresso.

A deferência especial aos Senadores conterrâ-
neos José Sarney, Edison Lobão, Bello Parga e João
Alberto pelo muito empreendido para a grandeza do
Maranhão.

Minha solidariedade permanente e minha admi-
ração renovada à eminente Governadora Roseana
Sarney.

Enfim, tudo pelo Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo a

palavra ao Senador Francelino Pereira, por 20 minutos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, venho
fazer um rápido balanço do modelo das telecomuni-
cações, no quinto aniversário da emenda que deses-
tatizou o setor, da qual fui Relator na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em 1995.

Sr. Presidente, no dia 15 de agosto próximo,
completará cinco anos de vigência a Emenda Consti-
tucional nº 8, que permitiu o ingresso do setor privado
nas telecomunicações. Fui Relator da emenda e de-
clarei, em discurso nesta Casa, no dia 10 daquele
mesmo mês e ano, que: ”Estamos seguros de que o
usuário será o grande destinatário das mudanças que
se processarão a partir de agora“.

O esforço de instalar, num país das dimensões
do Brasil, 7 milhões e 500 mil telefones em apenas
dezoito meses não tem comparação em qualquer lu-
gar do mundo.
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Na mesma época, em julho de 1998, os telefones
públicos ou orelhões somavam 547 mil em todo o Brasil.
Em dezembro do ano passado, já eram 740 mil. Nos
dois casos – orelhões e outros telefones fixos – as me-
tas acordadas foram amplamente superadas, graças
aos dois princípios que norteiam a nova política de tele-
comunicações: a universalização e a competição, que
reduzem o preço, aumentando a qualidade.

O compromisso e o desafio estão lançados: até
2005, todo lugarejo com mais de 100 habitantes, ainda
que seja uma inacessível reserva indígena no alto Ama-
zonas, deverá dispor de pelo menos um telefone público.

Em dezembro de 1994, apenas 800 mil brasilei-
ros possuíam telefone celular. Um ano depois, já eram
1 milhão e 500 mil. No final do ano passado, 15 mi-
lhões. Em 2005, conforme as previsões, 58 milhões de
brasileiros estarão utilizando celulares. Hoje, para
cada 100 brasileiros, 9.3 têm telefones celulares.

Essa verdadeira revolução, que veio com as no-
vas tecnologias, prosseguiu com a introdução dos ce-
lulares pré-pagos, que hoje representam 40% das
vendas totais de celulares. E vem mais por aí. Ainda
neste ano, 2000, uma nova geração de celulares será
implantada no Brasil. Essa geração, chamada 3G,
permitirá que o usuário de celular acesse a Internet e
praticamente carregue o mundo dentro do bolso.

É claro que a massificação, a popularização do
telefone mudou o caráter social do quadro de atendi-
mento. Antes um privilégio dos ricos e remediados,
dado o seu alto custo, o telefone fixo ou celular é, nos
dias de hoje, plenamente acessível às classes menos
favorecidas. A assinatura mensal do telefone fixo resi-
dencial no Brasil de hoje é de apenas US$7, menos
da metade da taxa cobrada nos Estados Unidos,
Argentina, Alemanha, Áustria e outros países. E, em
se tratando de celular, o interessado vai hoje a uma
loja, adquire o aparelho e já sai de lá falando, sem pa-
gar um centavo de habilitação.

Menor não foi a revolução no segmento de Co-
municação de Massa. As 164 operadoras de TV a
cabo disponibilizam hoje esse serviço para 15 mi-
lhões e 600 mil domicílios. Outras 51 licitações, já
abertas, permitirão o acesso a outros 7 milhões e 400
mil domicílios, somando 23 milhões de lares brasilei-
ros que já podem receber esse serviço, ou mais de
100 milhões dos 160 milhões de brasileiros. Como, no
final do ano passado, em apenas 3 milhões de domi-
cílios existiam TV a cabo, é enorme o potencial de
crescimento dessa modalidade.

Sr. Presidente, conforme salientei em meu pare-
cer à emenda constitucional que flexibilizou o sistema
de telecomunicações, o monopólio estatal demons-

trava, naquele ano de 1995, evidentes sinais de esgo-
tamento. A capacidade de investimento estatal se
exaurira e o setor passou a exigir investimentos de
pelo menos R$34 bilhões até 1999, o que seria im-
possível sem a maciça participação do setor privado.

O Sistema Telebrás, montado nos anos 70, con-
seguiu feitos memoráveis nos vinte anos seguintes;
mas, no início da década de 90, não mais respondia
às crescentes exigências dos consumidores, tanto
em quantidade como em qualidade dos serviços de
telecomunicações. Além disso, cada vez mais se
acentuava, como ainda hoje, a necessidade de o
Estado assumir suas atribuições de Estado social, em
substituição à desgastada fórmula do Estado exclusi-
vamente empresário.

Foi com esse pano de fundo que, a partir da flexi-
bilização das telecomunicações, montou-se o novo sis-
tema, com a prevalência da iniciativa privada, nacional e
estrangeira, e a criação de uma agência reguladora, a
Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações.

Como dever de justiça, desejo destacar, nas duas
fases de expansão das telecomunicações no Brasil, as
figuras de dois ministros cuja atuação foi decisiva. Na
evolução da década de 70, Quandt de Oliveira, e no
boom da segunda metade da década de 90, Sérgio
Motta, nosso Serjão, de saudosa memória.

O costume de chamá-lo de Serjão (diz o Gover-
nador de São Paulo, Mário Covas, no prefácio da bio-
grafia Sérgio Motta, o Trator em Ação, de José Prata,
Nirlando Beirão e Teiji Tomioka) não derivou da sua
estatura, mas das suas qualidades como homem.

Na memória política deste País, onde a carta tem
seu lugar marcante, restou de Serjão a carta enviada ao
amigo de vinte anos de convivência diuturna, Fernando
Henrique Cardoso, muito mais que ao Presidente da
República. A Nação estava, como está, enfrentando o
desafio de compatibilizar a estabilidade econômica com
o crescimento. Na carta, como se transmitisse o último
conselho ao amigo, assinalava Serjão: ”Não se apeque-
ne. Cumpra o seu dever histórico. Coordene a transfor-
mação do País“. Transformação, digo eu, que tem nas
telecomunicações um dos elementos essenciais.

Vai aqui o meu afetuoso abraço ao mineiro Pi-
menta da Veiga, Ministro das Comunicações, por seu
lúcido desempenho na missão de dinamizar e moder-
nizar todo o complexo sistema de telecomunicações,
com reconhecido sucesso. Vai também daqui a minha
saudação a todos os técnicos, servidores, usuários que
se empenham no sentido da modernização e da expan-
são da telecomunicação no Brasil. Todos, do mais sim-
ples àqueles que exercem função de direção, as felicita-
ções pelo esforço e dedicação que sempre tiveram para
agilizar as comunicações no Brasil.
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Sr. Presidente, se é verdade – e os números não
deixam mentir – que muito se fez nas telecomunica-
ções nos últimos cinco anos, a partir da flexibilização
do monopólio, também é certo que muito ainda há por
fazer. Para começar, a universalização das telecomu-
nicações terá de ampliar e assegurar a oferta de tele-
fones e outros serviços às regiões mais pobres e mais
isoladas do País.

Em 10 de agosto de 1995, quando, desta tribu-
na, eu defendia a Emenda Constitucional nº 8, que
seria promulgada cinco dias depois, assinalava que:

As classes D e E, que representam 60% das fa-
mílias brasileiras, possuem apenas 3% dos telefones.

E afirmava mais:
Uma política de oferta de serviços de telecomu-

nicações e de custos desses serviços, que não leve
em conta essa realidade, será intolerável e merecerá
o repúdio da sociedade.

É dever de justiça assinalar que, com a introdu-
ção do novo modelo, viabilizou-se a oferta de telefo-
nes, tanto fixos como celulares, às camadas mais po-
bres da população.

Em relação aos telefones celulares, por exem-
plo, essa realidade é visível nas ruas, praças, estádi-
os, locais de trabalho e outros centros de ajuntamento
popular.

Porém, resta muito por fazer.
Ainda há filas de espera para a instalação de te-

lefones fixos, sobretudo na periferia das grandes ci-
dades e nas zonas rurais.

A meta de se instalar um telefone em cada co-
munidade de mais de 100 habitantes depende ainda
da definição dos recursos financeiros, cuja fonte mais
importante é o Fundo de Universalização dos Servi-
ços de Telecomunicações – Fust.

O projeto, que é de 1997, foi aprovado na Câma-
ra dos Deputados e chegou a esta Casa em 9 de de-
zembro do ano passado, tendo sido aprovado na Co-
missão de Assuntos Econômicos no dia 14 do mesmo
mês e, posteriormente, na Comissão de Serviços de
Infra-estrutura; mas, infelizmente, ainda não foi sub-
metido à apreciação do Plenário.

O Fust, conforme a lei geral das telecomunica-
ções, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, destina-se
a cobrir a parcela do custo que as prestadoras de servi-
ços de telecomunicações terão com investimentos na
universalização, que não podem ser recuperados.

Esse fundo é constituído por contribuição das
prestadoras de serviços de telecomunicações.Se sua
aprovação tivesse sido viabilizada o ano passado, já
este ano seriam arrecadados R$760milhões.

Apesar dos esforços conjuntos do Governo e da
iniciativa privada, permanece o saldo negativo da ba-

lança comercial brasileira no segmento das telecomuni-
cações, exigindo-se um esforço maior de exportação.

A tarifa, que se expande acima da inflação, é ain-
da um obstáculo à ampliação do número de usuários,
exigindo uma atenção especial da agência reguladora.

O nível de emprego no setor apresentou expan-
são considerável de 26,8% em um ano e meio, crescen-
do de 112 mil postos diretos em julho de 1998 para 142
mil pessoas empregadas no final do ano passado.

Mas a velocidade com que o setor de telecomu-
nicações está crescendo no Brasil, em perfeita sinto-
nia com a expansão da demanda, requer uma oferta
mais vigorosa de emprego, especialmente nas áreas
de média e alta qualificação profissional.

Atenção especial deve ter a Anatel para estimular
a concorrência entre as empresas tradicionais de telefo-
nia fixa e as novas concorrentes, chamadas de empre-
sas-espelho, que estão em fase de implantação.

É fundamental estimular a competição e evitar
qualquer tentativa de cartelização, que resultaria em
queda da qualidade dos serviços e aumento tarifário.

Sr. Presidente, a dinâmica do mundo em que vi-
vemos nos impõe algumas realidades: a globalização
é uma delas. Queiramos ou não, o mundo transfor-
ma-se numa aldeia, e não apenas na esfera das co-
municações, mas igualmente nas do comércio e dos
investimentos.

A outra realidade imposta pelos fatos aparente-
mente incontroláveis e atropeladores é a chamada
”nova economia“, representada pela presença crescen-
te e, por que não dizer, avassaladora, da eletrônica.

A rápida mudança imposta pelas novas tecnolo-
gias da informação altera e comanda as relações do
homem com o seu meio, ao seu redor.

A percepção de que o mundo da informação
está plenamente acessível a qualquer ambiente, a
qualquer dia e a qualquer hora, a um simples toque de
um botão digital, muda a forma de ser das pessoas e
sua atitude no mundo real.

Cabe-nos, como Nação jovem, inserir-nos nes-
se novo mundo e assumir, no futuro, uma posição de
liderança que se reflita na melhoria das condições de
vida do nosso povo.

Senhor Presidente, solicito a V. Exª a anexação,
ao meu pronunciamento, de discurso e do parecer
que apresentei à proposta de emenda à Constituição
relativa à flexibilização do sistema de telecomunica-
ções, bem como da redação original dos incisos XI e
XII do art. 21, da Constituição, e da nova redação des-
ses dispositivos, resultante da aprovação da emenda
nº 8.

A divulgação desses documentos poderá ensejar
um debate sobre o atual modelo das telecomunicações
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no Brasil, com uma madura reflexão sobre o que foi feito,
os desafios que se apresentam agora e no futuro, e a
contribuição que a sociedade, através dos seus diversos
meios de expressão, pode oferecer ao desenvolvimento
desse importante segmento da economia nacional.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA,
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Redação Original

Art. 178:

“Art. 178. A lei disporá sobre:
I – a ordenação dos transportes aéreos, maríti-

mos e terrestre;
II – a predominância dos armadores nacionais e

navios de bandeira e registros brasileiros e do país ex-
portador ou importador;

III – o transporte de granéis;
IV – a utilização de embarcações de pesca e outras.
§ 1º A ordenação do transporte internacional

cumprirá os acordos firmados pela União, atendido o
princípio de reciprocidade.

§ 2º Serão brasileiros os armadores, os proprie-
tários, os comandantes e dois terços, pelo menos, dos
tripulantes de embarcações nacionais.

§ 3º A navegação de cabotagem e a interior são
privativas de embarcações nacionais, salvo caso de
necessidade pública, segundo dispuser a lei."

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 1995*

Altera o inciso XI e alínea “a” do inciso XII do
art. 21 da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, pro-
mulgam a seguinte emenda constitucional:

Art. 1º O inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21. Compete à União:
..............................................................................
XI – explorar, diretamente ou mediante autoriza-

ção, concessão ou permissão, os serviços de teleco-
municações, nos termos da lei, que disporá sobre a or-
ganização dos serviços, a criação de um órgão regula-
dor e outros aspectos institucionais;

XII – explorar, diretamente ou mediante autoriza-
ção, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens;

.............................................................................”

Art. 2º É vedada a adoção de medida provisória para regu-
lamentar o disposto no inciso XI do art. 21 com a redação dada
por esta emenda constitucional.

Brasília, 15 de agosto de 1995.
A Mesa da Câmara dos Deputados: Luís Eduardo, Presi-

dente – Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente – Belo Mansur, 2º
Vice-Presidente – Wilson Campos, 1º Secretário – Leopoldo
Bessone, 2º Secretário – Benedito Domingos, 3º Secretário –
João Henrique, 4º Secretário.

A Mesa do Senado Federal: José Sarney, Presidente –
Teotônio Vilela Filho, 1º Vice-Presidente – Júlio Campos, 2º Vi-
ce-Presidente – Odacir Soares, 1º Secretário – Renan Calhei-
ros, 2º Secretário – Levy Dias, 3º Secretário – Ernandes Amo-
rim, 4º Secretário.

Redação Original

Art. 21:

“XI – explorar, diretamente ou mediante conces-
são a empresas sob controle acionário estatal, os servi-
ços telefônicos, telegráficos, de trans-

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 21.* Compete à União:
I – manter relações com Estados estrangeiros e participar

de organizações internacionais;
II – declarar a guerra e celebrar a paz;
III – assegurar a defesa nacional;
IV – permitir, nos casos previstos em lei complementar,

que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente;

V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a in-
tervenção federal;

VI – autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de ma-
terial bélico;

VII – emitir moeda;
VIII – administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar

as operações de natureza financeira, especialmente as de crédi-
to, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previ-
dência privada;

IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

* Alterado pelas Emendas Constitucionais nºs 8/95 e 19/98.
X – manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, con-

cessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos ter-
mos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a cria-
ção de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, con-
cessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aprove-

itamento energético dos cursos de água, em articulação com os
Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura ae-
roportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre
portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os
limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e in-
ternacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Pú-

blico e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios;
XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o

corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar
assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de ser-
viços públicos, por meio de fundo próprio;

*Publicada no Diário Oficial, de 16 de agosto de 1995.
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XV – organizar e manter os serviços oficiais de estatísti-
cas, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI – exercer a classificação, para efeito indicativo, de di-
versões públicas e de programas de rádio e televisão;

XVII – conceder anistia;
XVIII – planejar e promover a defesa permanente contra as

calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;
XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recur-

sos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, in-

clusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o sistema na-

cional de viação;
XXII – executar os serviços de polícia marítima, aeropor-

tuária e de fronteiras;
XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de

qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa,
a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e
o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os
seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente
será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Con-
gresso Nacional;

b) sob regime de concessão ou permissão, é autorizada
utilização de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais,
agrícolas, industriais e atividades análogas;

c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe
da existência de culpa;

XXIV – organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
XXV – estabelecer as áreas e as condições para o exercí-

cio da atividade de garimpagem, em forma associativa.
Art. 22.* Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrá-

rio, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de iminente peri-

go e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radi-

odifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias

dos metais;
VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de

valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, maríti-

ma, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XII – nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada e expulsão de es-

trangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de empregos e

condições para o exercício de profissões;
XVII – organização judiciária, do Ministério Público e da

Defesa Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como or-
ganização administrativa destes;

XVIII – sistema estático, sistema cartográfico e de geologia
nacionais;

XIX – sistema de poupança, captação e garantia da pou-
pança popular;

XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bé-

lico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e
corpos de bombeiros militares;

XXII – competência da polícia federal e das polícias rodo-
viária e ferroviária federais;

XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em to-

das as modalidades, para as administrações públicas diretas, au-
tárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as em-
presas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, § 1º, III;

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa ma-
rítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX – propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os

Estados a legislar sobre questões específicas das matérias rela-
cionadas neste artigo.

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 institu-
ições 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 educa-
ção 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 margi-

nalização, promovendo a integração social dos setores desfavore-
cidos;

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.

*Alterado pela Emenda Constitucional nº 19/98.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendido.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 303 DE 2000

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência,
sejam solicitdas ao Exmº Senhor Dr. Luiz Felipe
Lampreia, Ministro das Relações Exteriores do Bra-
sil, as seguintes informações:

1 – Tem esse Ministério conhecimento de que
circulem, em escolas norte-americanas, mapas
onde o Brasil aparece dividido, tendo sido subtraído
de nosso território toda a região Amazônica e do
Pantanal Mato-grossense?

2 – Tem esse Ministério conhecimento de
que professores norte-americanos estejam incu-
tindo em seus alunos necessidade de se retirar o
controle das florestas supracitadas das mãos dos
brasileiros – chamados de “destruidores da natu-
reza”, até mesmo com o uso da própria força, se
preciso?

3 – Em caso afirmativo, quais providências o
Governo Brasileiro tomou ou está tomando para sal-
vaguardar os nossos interesses na região?

4 – Caso não sejam verdadeiras as notícias re-
feridas nos itens 1 e 2, tem esse Ministério conheci-
mento de que estas notícias circulam com insistên-
cia no Brasil e pode identificar sua origem?

Sala das Sessões, 26 de maio de 2000. – Se-
nador Roberto Saturnino.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
na forma do Regimento Interno.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 155, DE 2000

Acrescenta artigos à Lei nº 6.001, de
19 de dezembro de 1973 (Estatuto do
Índio), dispondo sobre a reserva de va-
gas nos concursos públicos para os tra-
balhadores indígenas.

O Congresso Nacional decreta:

Art.1º A Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
passa a vigorar com acréscimo dos seguintes artigos:

Art. 14-A. É assegurado ao trabalhador
indígena o direito de se inscrever em con-
curso público, em igualdade de condições
com os demais candidatos, para provimento
de cargo ou emprego nos órgãos e entida-
des da administração pública direta e indire-
ta dos três Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O candidato indígena, em razão
da necessária igualdade de condições, con-
correrá a todas as vagas, sendo reservado
no mínimo o percentual de cinco por cento
em face da classificação obtida.

§ 2º Caso a aplicação do percentual
de que trata o parágrafo anterior resulte
em número fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número inteiro sub-
seqüente.

§ 3º Não se aplica o disposto neste ar-
tigo nos casos de provimento de cargos em
comissão ou função de confiança, de livre
nomeação e exoneração. (AC)

Art. 14-B. O candidato indígena partici-
pará de concurso em igualdade de condições
com os demais candidatos no que concerne:

I – ao conteúdo das provas;

II – à avaliação e aos critérios de apro-
vação;

III – ao horário e ao local de aplicação
das provas; e

IV – à nota mínima exigida para todos
os demais candidatos. (AC)
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Art. 14-C. É vedado à autoridade com-
petente obstar a inscrição de índio em con-
curso público, sob pena de improbidade ad-
ministrativa. (AC)

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

Justificação

O índio brasileiro vem passando, no decorrer
dos anos, por um processo de aculturamento cada
vez mais presente, mas raros são os casos em que
ele ocupa uma posição de destaque na sociedade,
principalmente no que respeita ao acesso a cargos
públicos.

Trata-se de verdadeira distorção do proces-
so de aculturamento do índio, considerando-se
que a administração pública das três esferas de
governo tem importância fundamental no âmbito
do mercado de trabalho nacional, além de consti-
tuir um espaço público cada vez mais democráti-
co e regulado pelo princípio da igualdade de
oportunidades.

É com o propósito de atenuar esse tipo de
problema que estamos apresentando o presente
projeto de lei, que pretende introduzir modifica-
ções no Estatuto do Índio, no capítulo especial-
mente dedicado às condições de trabalho, de for-
ma a deixar consignada a reserva de cinco por
cento das vagas oferecidas em concursos públi-
cos para candidatos indígenas. Segundo o proje-
to, nos demais aspectos do certame os candida-
tos indígenas concorrerão em igualdade de con-
dições com os demais candidatos, inclusive no
que respeita ao aproveitamento mínimo nas pro-
vas. A reserva é encarada como mecanismo de
discriminação positiva, segundo critério de eqüi-
dade que determina o tratamento desigual dos
desiguais, visando à equalização de oportunida-
des.

Entendemos que, com isso, se dará um pas-
so fundamental na melhoria das condições de tra-
balho do índio brasileiro, um dos aspectos que, a
nosso ver, vêm sendo sistematicamente descura-
dos pelo órgão oficial de assistência ao indígena,
a Funai.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2000. – Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o Estatuto do Índio.

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

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

CAPÍTULO IV

Art. 14. Não haverá discriminação entre traba-
lhadores indígenas e os demais trabalhadores, apli-
cando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis
trabalhistas e de previdência social.

Parágrafo único. É permitida a adaptação de
condições de trabalho aos usos e costumes da comu-
nidade a que pertencer o índio.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais, ca-
bendo à ultima decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 156, DE 2000

Assegura ao idoso gratuidade de
acesso a eventos culturais, desportivos e
recreativos.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei complementa o que dispõe a
Lei nº 8.842, de 4 e janeiro de 1994.

Art. 2º Ao idoso, assim considerada a pessoa
maior de sessenta e cinco anos de idade, será con-
cedido acesso gratuito a eventos culturais, desporti-
vos e recreativos.

Art. 3º O Poder Executivo expedirá os atos ne-
cessário à execução desta lei.

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

Justificação

O idoso, no Brasil, encontra-se quase à margem
de uma verdadeira integração social que lhe permita go-
zar com dignidade a sua velhice, em absoluta desobe-
diência ao que dispõe o próprio texto constitucional.
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Isso se dá em razão de carência pessoal ou dos
péssimos valores relativos aos proventos de sua apo-
sentadoria, que mal dão para custear suas despesas
básicas.

Na maioria das vezes, resta-lhe ficar confinado
a quatro paredes, o que lhe pode causar depressão
e outras doenças igualmente sérias, interferindo na
qualidade de sua vida ou mesmo contribuindo para
seu abreviamento.

Nesse sentido, o presente projeto visa propor-
cionar, por meio da concessão de gratuidade em
eventos culturais, desportivos e recreativos, a efetiva
reintegração do idoso numa vida saudável e social-
mente ativa.

Com a aprovação deste projeto de lei, o Brasil
estará proporcionando melhor qualidade de vida ao
idoso, oferecendo-lhe oportunidade de desfrutar mo-
mentos de entretenimento e amenizando o atual
quadro que lhe é imposto pela sociedade.

Cumpre ressaltar que a Lei nº 8.842, de 4 de
janeiro de 1994, relativa à política nacional do
idoso, trata dos aspectos genéricos referentes ao
tema. Assim, não cabe a ela acolher o presente
projeto de lei, na forma do inciso IV do art. 7º da
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998.

Sala das Sessões, 26 de maio de 2000. – Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe sobre a política nacional do
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso
e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos desta

lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade.
....................................................................................

Art. 10. Na implementação da política nacional
do idoso, são competências dos órgãos e entidades
públicos:
....................................................................................

VII – na área de cultura, esporte e lazer:
....................................................................................

b) propiciar ao idoso o acesso a locais e eventos
culturais, mediante preços reduzidos, em âmbito na-
cional;

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

DECRETO Nº 1.948, DE 3 DE JULHO DE 1996

Regulamenta a Lei nº 8.842, de 4 de
janeiro de 1994, que dispõe sobre a Polí-
tica Nacional do Idoso, e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 12. Ao Ministério da Cultura compete, em

conjunto com seus órgãos e entidades vinculadas,
criar programas de âmbito nacional, visando à:
....................................................................................

II – propiciar ao idoso o acesso aos locais e
eventos culturais, mediante preços reduzidos;
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm
o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à
vida.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o ob-
jeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, obser-
vados os seguintes princípios:
....................................................................................
....................................................................................

IV – o mesmo assunto não poderá ser discipli-
nado por mais de uma lei, exceto quanto a subse-
qüente se destine a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os proje-
tos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1E Secretário em
exercício, Senador Tião Viana.
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É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 427/PT

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên-
cia a fim de indicar o Deputado Jorge Bittar (PT –
RJ), como titular, em substituição ao Deputado Nil-
son Mourão (PT – AC), para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção.

Atenciosamente, – Deputado Aloizio Merca-
dante, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será fei-
ta a substituição solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que recebeu do Sena-
dor Carlos Wilson os Requerimentos nºs 304 e 305,
de 2000, de licenças por 121 dias, a partir do dia 26
do corrente.

Não havendo objeção do Plenário (Pausa), se-
rão tomadas as providências necessárias à convo-
cação do suplente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência recebeu do Presidente da Câmara dos Depu-
tados ofício com a indicação dos membros daquela
Casa para compor o Conselho referente ao Diploma
do Mérito Educativo Darcy Ribeiro.

É o seguinte o ofício recebido:

GP-O Nº 1.423/00

Brasília, 17 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Em atendimento à solicitação de Vossa
Excelência, expressa por meio do Of. nº
115/2000-CN, de 6 de abril de 2000, indico os
Senhores Parlamentares Pedro Wilson, Maria
Elvira e Marisa Serrano para integrar o Conselho
constituído pela Resolução nº 2, de 1999-CN,
que “Institui o Diploma do Mérito Educativo Darcy
Ribeiro e dá outras providências”.

Atenciosamente. – Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência, nos termos do disposto no art. 3º da Resolu-
ção nº 2, de 1999-CN, designa os seguintes Congres-
sistas para compor o Conselho destinado a apreciar e
escolher pessoa a ser agraciada com o Diploma do
Mérito Educativo Darcy Ribeiro:

Deputados Senadores

– Pedro Wilson – Antonio Carlos Magalhães (Presidente)

– Maria Elvira – Sebastião Rocha

– Marisa Serrano – Carlos Patrocínio

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra ao Senador Moreira Mendes. (Pausa.)

Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
(Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé-
res. (Pausa.)

S. Exª declina do uso da palavra.

Concedo a palavra à Senadora Heloísa Hele-
na. (Pausa.)

S. Exª declina do uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência lembra ao Plenário que a sessão de segun-
da-feira, dia 29, será não deliberativa.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 39
minutos.)

____________

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 9ª Reunião do Conselho a
realizar-se no dia 31 de maio do corrente ano, às 9
horas, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, des-
tinada à apresentação do parecer do Senador Jef-
ferson Péres, na condição de relator da Representa-
ção nº 2, de 1999.

Brasília, 17 de maio de 2000. – Ramez Tebet,
Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar.
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Ata da 68ª Sessão Não Deliberativa
em 29 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
das Sras. Marina Silva e Thelma Siqueira Campos

(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 tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Tião
Viana, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 541, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei
do Senado nºs. 88 de 1999 de autoria do
Senador Lúcio Alcântara, e 300, de 1999,
de autoria do Senador Roberto Requião,
que, respectivamente, altera dispositivos
das Leis nºs. 9.504, de 30 de setembro de
1997, que ‘Estabelece normas para as elei-
ções’, e 4.737, de 15 de julho de 1965, que
‘Institui o Código Eleitoral’, e que altera a
Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Códi-
go Eleitoral), para instituir o sistema de lis-
ta fechada na eleição proporcional.

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

Vem a esta Comissão para exame, em decisão
terminativa, nos termos do art. 91, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, os projetos de lei em epí-
grafe, com o objetivo de alterar a legislação eleitoral
para instituir o sistema de lista fechada na eleição pro-
porcional.

Com a apresentação da emenda nº 1, de autoria
do ilustre Senador Sérgio Machado, ensejou-se a
possibilidade de introduzir várias alterações com vis-
tas a aperfeiçoar o Projeto de Lei do Senado nº 300,

de 1999, de autoria do não menos ilustre Senador Ro-
berto Requião.

A emenda alvitrada pelo representante do Ceará
oportunizou-nos, outrossim, incorporar ao texto alguns
pontos inteiramente aproveitáveis, e compatíveis com
o PLS 300/99, constantes do Projeto de Lei do Senado
Federal nº 88, de 1999, de autoria do preclaro Senador
Lúcio Alcântara, o que também premia o esforço de
Sua Excelência sua notável contribuição a esta cons-
trução coletiva que é a elaboração de uma lei.

Além disso, sentiu-se este Relator no dever de
apor ao Projeto alguns elementos que pudessem as-
segurar texto mais equilibrado, ora suprimido, ora mo-
dificando, ora compatibilizando, sem ferir os propósi-
tos e a essência das propostas originais.

A emenda proposta pelo Senador Sérgio Ma-
chado traz três modificações importantes:

1. O critério para aferição do número de vagas a
que terá direito cada lista partidária (a lista fechada e
a aberta) resultará de uma exata divisão pela metade
do número de vagas obtido após o cômputo dos votos
dados à lista fechada;

2. A circunscrição eleitoral é constituída por
todo o Estado ou Município onde se derem as elei-
ções proporcionais;

3. Os deputados eleitos a partir da lista partidá-
ria aberta deverão sua eleição aos votos obtidos pelo
Partido na votação conferida à lista partidária fecha-
da, o que caracteriza inequivocamente um fortaleci-
mento dos vínculos e compromissos partidários dos
eleitos.

Do PLS nº 88/99 aproveitamos a conceituação
de lista partidária, procurando diferenciar nitidamente
lista partidária fechada a lista partidária aberta.

Entendemos correta a proposta do Senador
Alcântara no sentido de assegurar aos detentores de
mandato lugar nas listas partidárias. Introduzimos,
por entender ser a forma mais justa e equilibrada, o
direito de opção. Poderá o Deputado escolher a lista
da qual participará, de acordo com o perfil da sua atu-
ação e da contribuição que possa dar ao partido. Por
outro lado, se concedemos aos detentores de manda-
to o direito de escolha, não seria também razoável
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obrigar aos demais filiados a verem seus nomes obri-
gatoriamente adstritos a esta ou aquela lista. O candi-
dato que, indicado ou não à lista partidária fechada
pela direção partidária, desejar submeter seu nome à
convenção na lista de sua escolha, poderá fazê-lo.
Por que cuidamos de assegurar esta opção aos filia-
dos? Para impedir que “donos” de máquinas partidári-
as imponham sua vontade, perseguindo companhei-
ros, confinando-os a uma situação incômoda e não
desejada. Se deixarmos esse direito como um poder
discricionário dos estatutos partidários, na prática es-
taremos assegurando tais injustiças e perseguições.

Na condição de Relator da matéria, entendi pro-
por algumas inovações que devem também necessa-
riamente ser expressas na lei e não depender dos es-
tatutos partidários, que – bem o sabemos – não sofre-
rão os avanços e adaptações que as direções parti-
dárias não quiserem. Por outro lado, podem ocorrer
situações de grave prejuízo à idoneidade política do
partido e função da presença de um integrante da lis-
ta partidária fechada que descumpra o programa ou
os estatutos partidários ou que – por atos ou palavras
– possa causar grave dano ao conjunto. O exemplo
recente vivido pelo ex-Ministro Domingo Cavallo no
seu novel partido, na disputa das eleições municipais
em Buenos Aires foi bastante ilustrativo.

Por isso, cuidamos de assegurar à direção parti-
dária os mecanismos preventivos e corretivos de situ-
ações como recentemente ocorreu no país vizinho,
em que o comportamento de uma candidata contami-
nou toda a lista partidária, com notório prejuízo aos
demais. Tais situações podem ocorrer até pela via de
ações adredemente maquinadas.

Considerando a gama de modificações que aca-
bamos incorporando ao projeto de Lei do Senado nº
300, de 1999, e em respeito à importância da contri-
buição do Projeto de Lei do Senado nº 88, de 1999, vi-
mo-nos obrigrados, por racionalidade, a optar um tex-
to compatibilizado. Sendo assim, nosso voto é favorá-
vel a ambos os projetos de lei e à emenda nº 1, com
as modificações apresentadas pelo relator nos ter-
mos do seguinte:

EMENDA Nº 1-CCJ
(Substitutivo)

Altera a Lei nº 4.737 de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), para instituir o
sistema de lista fechada na eleição pro-
porcional.

Dê-se ao art. 1º do projeto de Lei nº 300, de
1999, a redação seguinte.

“Art. 1º A Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral) passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos”.

“Art. 105-A Cada Estado, cada Território e o Dis-
trito Federal terão representantes na Câmara dos De-
putados, eleitos na proporção dos votos obtidos pelos
partidos políticos, de acordo com as respectivas listas
partidárias fechadas.

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, a re-
gra do caput às eleições para as Assembléias Legis-
lativas e para as Câmaras Distrital e Municipais.

Art. 105-B. Estabelecido o número total de cade-
iras que cabe a cada partido de acordo com o critério
definido no caput do art. 105-A, o preenchimento dos
lugares será feito conforme o seguinte:

I – metade por integrantes da lista partidária fe-
chada, obedecida a ordem de precedência estabele-
cida no § 2º deste artigo;

II – metade por integrantes da lista partidária
aberta que tenham obtido votação individual, na or-
dem decrescente de votos.

§ 1º Na hipótese de o número total de vagas a
que tem direito o partido não ser divisível por dois, o
número inteiro maior mais próximo do quociente des-
sa divisão corresponderá ao total de vagas a serem
preenchidas por integrantes da lista partidária.

§ 2º A lista partidária a que se refere o art. 105-A
será escolhida em convenção por votação secreta,
em convenção e integrada por nomes em número, no
máximo, igual à metade da representação do Estado
na Câmara dos Deputados ou, caso de Deputados
Estaduais e Distritais e de Vereadores, à metade das
vagas na Assembléia Legislativa, Câmara Distrital e
Municipal, respectivamente.

§ 3º O candidato que não integrar a lista partidá-
ria fechada poderá ter seu nome submetido à conven-
ção para integrar a lista partidária aberta.

Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da repre-
sentação paridária:
....................................................................................

III – os integrantes da lista partidária que exce-
derem o número de eleitos, de acordo com o disposto
no art. 105-B.(AC)"

Art. 2º Os artigos a seguir enumerados da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 8º ................................................................
...........................................................................
§ 1º Aos detentores de mandato de Deputado

Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, é asse-
gurada vaga na lista partidária aberta relativa ao mes-
mo cargo, caso seu nome não seja incluído na lista
partidária fechada, cabendo-lhe o direito de opção.
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§ 2º Lista partidária aberta é aquela destinada
ao preenchimento das vagas previstas no art. 105-B,
inciso II da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.

§ 3º Lista partidária fechada é aquela em que
cada partido, em convenção, relaciona os nomes de
seus candidatos na ordem de precedência em que
serão submetidos ao eleitorado.

§ 4º Será indeferido pela Justiça Eleitoral o re-
gistro de listas partidárias que não reservarem pelo
menos trinta por cento dos seus integrantes a mulhe-
res, assegurando-lhes posicionamento proporcional
na ordem de precedência.

Art. 13. ...............................................................
...........................................................................
§ 3º Nas eleições proporcionais a substituição

de um ou mais integrantes da lista partidária fechada
se efetivará:

I – por morte ou renúncia;
II – por grave descumprimento, através de atos

ou palavras, do estatuto ou programa partidário;
III – por declarações ou conduta que represen-

tem desabono à idoneidade política do candidato e
prejuízo à legenda partidária;

§ 4º-A Cabe ao órgão executivo de direção parti-
dária, no âmbito da respectiva circunscrição, a iniciati-
va e as providências cabíveis quanto aos incisos I, II e
III do parágrafo anterior.

Art. 15. Os candidatos aos cargos majoritários e
as listas partidárias fechadas serão identificadas pelo
número do respectivo partido (NR).

Art. 59. ...............................................................
§ 4º O eleitor disporá de dois votos em cada elei-

ção proporcional: o primeiro, a ser dado à lista parti-
dária fechada; o segundo, de forma individualizada ao
candidato que escolher na lista partidária aberta.

§ 5º As listas partidárias fechadas deverão ante-
ceder, na ordem de apresentação na urna eletrônica,
ao voto dado individualmente a um candidato inte-
grante das listas partidárias abertas.

§ 6º As listas partidárias fechadas exibidas pela
urna eletrônica conterão, no mínimo, os nomes dos
dez primeiros candidatos.

Art. 83. ...............................................................
...........................................................................
§ 1º Haverá três cédulas distintas, a serem con-

feccionadas segundo modelos determinados pela
Justiça Eleitoral: uma para as eleições majoritária e
duas para as eleições proporcionais, sendo uma des-
tas destinada à eleição em lista fechada.(NR)

§ 2º ...................................................................
§ 3º Deverá ser observado o seguinte na confec-

ção das cédulas a serem utilizadas nas eleições pro-
porcionais:

a) a destinada à votação individualizada terá
espaços para que o eleitor escreva o nome ou o nú-
mero do candidato escolhido, ou sigla ou o número do
partido de sua preferência;

b) a destinada a escolha das listas partidárias
fechadas, trará, ao menos, os nomes dos dez primei-
ros candidatos de cada lista, com espaço para o elei-
tor assinalar sua opção, sendo válido o voto quando
assinalar fora desse espaço, desde que seja possível
identificar sua intenção.

Art. 3º O Poder Executivo providenciará, no pra-
zo de noventa dias, a publicação da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965, com todas as modificações nelas
introduzidas até a data de início de vigência desta Lei,
aplicando-se-lhe a consolidação da legislação previs-
ta na Lei Complementar nº 95, de 1998.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, observado o disposto no art. 16 da Constitui-
ção Federal.

Art. 5º Ficam revogados o parágrafo único do
art. 106 e o art. 111 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965.

Justificação

A emenda que estamos apresentando procura
alterar o art. 1º do Projeto de Lei nº 300, de 1999, ora
em discussão nesta Comissão, com o objetivo de
aprimorar as modificações que estão sendo propos-
tas pela iniciativa.

Com efeito, muito embora acreditemos que a
proposição em pauta representa um significativo pas-
so no caminho do fortalecimento partidário, na medi-
da em que prevê as chamada “listas partidárias” e pri-
vilegia essas listas por ocasião do preenchimento das
cadeiras que devem caber a cada agremiação, o nos-
so entendimento é o de que podemos ir além.

Nesse sentido, diversamente do texto original
da iniciativa sob exame, entendemos que o Estado
deve funcionar como se fora um só distrito eleitoral.
Assim, teríamos um só critério de cálculo para defini-
ção do total de cadeiras a que cada partido concor-
rente teria direito, cálculo esse que seria elaborado a
partir do total de votos obtidos pela lista partidária.

Sala das Reuniões, 10 de maio de 2000. – José
Agripino, Presidente – Ramez Tebet , Relator –
José Fogaça – Carlos Wilson – Antonio Carlos
Valadares – Bello Parga – Roberto Requião , (abs-
tenção: autor) – Sérgio Machado – Roberto Freire
– Francelino Pereira (abstenção) – José Alencar –
Mozarildo Cavalcanti – Romeu Tuma – Édison Lo-
bão – Bernardo Cabral – Pedro Simon – Luzia To-
ledo.
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TEXTO FINAL
Aos Projetos de Lei do Senado

nº 88, de 1999 e 300, de 1999 na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania
PROJETOS DE LEI DO SENADO

Nº 88 E 300 (SUBSTITUTIVO), DE 1999

Altera a Lei nº 4.737 de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), para instituir o
sistema de lista fechada na eleição pro-
porcional.

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 300, de
1999, a redação seguinte:

“Art. 1º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral) passa a viger acrescida dos seguin-
tes artigos:

“Art. 105-A Cada Estado, cada Território e o Dis-
trito Federal terão representantes na Câmara dos De-
putados, eleitos na proporção dos votos obtidos pelos
partidos políticos, de acordo com as respectivas listas
partidárias fechadas.

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, a re-
gra do caput às eleições para as Assembléias Legis-
lativas e para as Câmaras Distrital e Municipais.

Art. 105-B. Estabelecido o número total de cade-
iras que cabe a cada partido de acordo com o critério
definido no caput do art. 105-A, o preenchimento dos
lugares será feito conforme o seguinte:

I – metade por integrantes da lista partidária fe-
chada, obedecida a ordem de precedência estabele-
cida no § 2º deste artigo;

II – metade por integrantes da lista partidária
aberta que tenham obtido votação individual, na or-
dem decrescente de votos.

§ 1º Na hipótese de o número total de vagas a
que tem direito o partido não ser divisível por dois, o
número inteiro maior mais próximo do quociente des-
sa divisão corresponderá ao total de vagas a serem
preenchidas por integrantes da lista partidária.

§ 2º A lista partidária a que se refere o art. 105-A
será escolhida em convenção por votação secreta,
em convenção e integrada por nomes em número, no
máximo, igual à metade da representação do Estado
na Câmara dos Deputados ou, no caso de Deputados
Estaduais e Distritais e de Vereadores, à metade das
vagas na Assembléia Legislativa, Câmara Distrital e
Municipal, respectivamente.

§ 3º O candidato que não integrar a lista partidá-
ria fechada poderá ter seu nome submetido à conven-
ção para integrar a lista partidária aberta.

Art. 112. Considerar-se-ão suplentes da repre-
sentação partidária:
....................................................................................

III – os integrantes da lista partidária que exce-
derem o número de eleitos, de acordo com o disposto
no art. 105-B.(AC)"

Art. 2º Os artigos a seguir enumerados da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 8º" ...............................................................
...........................................................................
§ 1º Aos detentores de mandato de Deputado

Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, é asse-
gurada vaga na lista partidária aberta relativa ao mes-
mo cargo, caso seu nome não seja incluído na lista
partidária fechada, cabendo-lhe o direito de opção.

§ 2º Lista partidária aberta é aquela destinada
ao preenchimento das vagas previstas no Art. 105-B,
inciso II da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.

§ 3º Lista partidária fechada é aquela em que
cada partido, em convenção, relaciona os nomes de
seus candidatos na ordem de precedência em que
serão submetidos ao eleitorado.

§ 4º Será indeferido pela Justiça Eleitoral o re-
gistro de listas partidária que não reservarem pelo
menos trinta por cento dos seus integrantes a mulhe-
res, assegurando-lhes posicionamento proporcional
na ordem de precedência.

Art. 13. ..............................................................
...........................................................................
§ 3º Nas eleições proporcionais a substituição

de um ou mais integrantes da lista partidária fechada
se efetivará:

I  – por morte ou renúncia;
II – por grave descumprimento, através de atos

ou palavras, do estatuto ou programa partidário;
III – por declarações ou conduta que represen-

tem desabono à idoneidade política do candidato e
prejuízo à legenda partidária;

§ 4º-A Cabe ao órgão executivo de direção parti-
dária, no âmbito da respectiva circunscrição, a iniciati-
va e as providências cabíveis quanto aos incisos I, II e
III do parágrafo anterior.

Art. 15. Os candidatos aos cargos majoritários e
as listas partidárias fechadas serão identificadas pelo
número do respectivo partido(NR).

Art. 59. ..............................................................
§ 4º O eleitor disporá de dois votos em cada elei-

ção proporcional: o primeiro, a ser dado à lista parti-
dária fechada; o segundo, de forma individualizada ao
candidato que escolher na lista partidária aberta.

§ 5º As listas partidárias fechadas deverão ante-
ceder, na ordem de apresentação na urna eletrônica,
ao voto dado individualmente a um candidato inte-
grante das listas partidárias abertas.
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§ 6º As listas partidárias fechadas exibidas
pela urna eletrônica conterão, no mínimo, os nomes
dos dez primeiros candidatos.

Art. 83. .............................................................
...........................................................................
§ 1º Haverá três cédulas distintas, a serem con-

feccionadas segundo modelos determinados pela
Justiça Eleitoral: uma para as eleições majoritárias e
duas para as eleições proporcionais, sendo uma des-
tas destinada à eleição em lista fechada(NR)

§ 2º  ..................................................................
§ 3º Deverá ser observado o seguinte na confec-

ção das cédulas a serem utilizadas nas eleições pro-
porcionais:

a) a destinada à votação individualizada terá es-
paços para que o eleitor escreva o nome ou o número
do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do
partido de sua preferência;

b) a destinada a escolha das listas partidárias
fechadas trará, ao menos, os nomes dos dez primei-
ros candidatos de cada lista, com espaço para o elei-
tor assinalar sua opção, sendo válido o voto quando
assinalar fora desse espaço, desde que seja possível
identificar sua intenção.

Art. 3º O Poder Executivo providenciará, no pra-
zo de noventa dias, a publicação da Lei nº 4.737, de
15 de julho de 1965, com todas as modificações nelas
introduzidas até a data de início de vigência desta Lei,
aplicando-se-lhe a consolidação da legislação previs-
ta na Lei Complementar nº 95, de 1998.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, observado o disposto no art. 16 da Constitui-
ção Federal.

Art. 5º Ficam revogados o parágrafo único do
art. 106 e o art. 111 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de
1965.

Sala da Comissão, 17 de maio de 2000. – José
Agripino, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 4.737,  DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral
....................................................................................

Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral divi-
dindo-se o número de votos válidos apurados pelo de
lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral,
desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equi-
valente a um, se superior.

Parágrafo único. Contam-se como válidos os vo-
tos em branco para determinação do quociente eleito-
ral.

....................................................................................
Art.111.Se nenhum partido alcançar o quociente

eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchi-
dos todos os lugares, os candidatos mais votados.
....................................................................................

PARECER Nº 542, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o PLC nº 77, de
1995 (nº 4.329/93, na origem), que “dis-
põe sobre a obrigatoriedade de inserção
de dados sobre a edição nas publicações
de órgãos e entidades da Administração
Pública Federal”.

Relator: Senador Alvaro Dias

I  – Relatório

A proposição, de iniciativa do Deputado Munhoz
da Rocha, determina a obrigatoriedade de impressão
de dados relativos à edição nos relatórios e publica-
ções em geral, patrocinados ou editados por órgãos
ou entidades da Administração Pública Federal.

Nos termos do projeto, deverão constar no roda-
pé da primeira contracapa de cada unidade, a quanti-
dade de exemplares, o custo unitário do exemplar e o
custo global da edição, bem como o mês e ano a que
se referem os dados de custos.

No caso de reedição, deverão ser acrescidos os
dados relativos às edições anteriores.

Na justificação do projeto, seu autor assevera
que “a medida, de operacionalização simples e objeti-
va, trará certamente grandes constrangimentos tanto
ao administrador ineficiente quanto ao mal intencio-
nado, inibindo, a curtíssimo prazo, não apenas o des-
leixo para com a coisa pública, como o desvio de ver-
bas para promoção pessoal e o roubo acintoso de re-
cursos públicos”.

Alega, também, que a disponibilização desse
tipo de informação ao público conduziria a uma com-
paração da eficiência da Administração com a da ini-
ciativa privada, e serviria, ainda, como novo instru-
mento à disposição do Sistema de Controle Interno e
do Tribunal de Contas da União, em sua atividade fis-
calizadora.

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem ago-
ra a matéria à apreciação desta Casa Revisora, con-
forme dispõem o art. 65 da Constituição Federal e o
art. 134 do Regimento Comum.

O projeto foi distribuído a esta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art.
101 do Regimento Interno do Senado Federal, na
qual foi designado este relator, para emitir parecer.
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É o relatório.

II  – Análise da matéria

A proposição é inconstitucional, tendo em vista
estar disposto sobre o funcionamento de órgãos do
Legislativo, do Executivo e do Judiciário, caracteri-
zando invasão de competência, em virtude do princí-
pio de independência dos Poderes da União, consig-
nado no art. 2º da Constituição Federal.

Ainda que superado o vício da inconstitucionali-
dade, o projeto não deve prosperar, pelos motivos
que passamos a expor.

A despeito do caráter moralizador da medida,
não acreditamos que seja de “operacionalização sim-
ples e objetiva”, conforme alega o autor do projeto,
especialmente quando se tratar de publicação edita-
da diretamente por órgãos da Administração Pública
Federal.

Nos casos de contratação de edição do relatório
ou publicação com terceiros, não vislumbramos pro-
blemas quanto ao levantamento dos custos envolvi-
dos, que poderão ser informados com base no preço
ajustado no contrato.

Todavia, quando o próprio órgão da Administra-
ção editar a publicação, o levantamento de custos
constitui tarefa mais difícil, além de se fazer necessá-
ria a padronização da metodologia a ser utilizada, sob
pena de os diversos órgãos se utilizarem de diferen-
tes critérios, tornando as informações sem qualquer
utilidade prática.

Também não estamos convencidos dos benefíci-
os a serem proporcionados com a adoção da medida.

Não acreditamos que o público em geral atuará
como agente fiscalizador da aplicação dos recursos
públicos, no tocante a publicações de órgãos da
Administração, em virtude da publicação dos dados
referidos no projeto.

De igual, não cremos que tais informações se-
jam úteis aos órgãos dos Sistema de Controle Interno
e do Tribunal continuará a ser exercida com base nos
documentos tradicionalmente utilizados (notas de
empenho, notas fiscais, contratos, etc.)

Finalmente, o projeto não contém sanção pelo
descumprimento da norma, sendo, portanto, inócuo.

III  – Voto

Em vista de todo o exposto, manifestamo-nos pela
rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 1995.

Sala das Reuniões, em 23 de maio de 2000. –
José Agripino,Presidente – Álvaro Dias,Relator – Pe-
dro Simon – Roberto Freire (vencido) – José Eduar-
do Dutra (vencido) – Djalma Bessa – Roberto Re-
quião – José Alencar – Renan Calheiros – Édison

Lobão – Francelino Pereira – Bernardo Cabral –
Lúcio Alcântara – Moreira Mendes – Romeu Tuma.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Tião Viana.

São lidos os seguintes:

OFÍCIO Nº 51/2000 – CCJ.

Brasília, 17 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião

realizada nesta data, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em turno suplementar, deliberou
pela aprovação do Substitutivo aos Projetos de Lei do
Senado nº 88 e nº 300, ambos de 1999, respectiva-
mente de autoria dos Senadores Lúcio Alcântara e
Roberto Requião, que estabelece, normas para as
eleições e institui o Código Eleitoral, e “institui o siste-
ma de lista fechada na eleição proporcional”.

Cordialmente, – Senador José Agripino Maia
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o pra-
zo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que os
Projetos de Lei do Senado nºs 88 e 300, de 1999, que
tramitam em conjunto, cujo parecer foi lido anterior-
mente, sejam apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara n.º 77, de 1995, que dispõe sobre a obrigato-
riedade de inserção de dados sobre a edição nas pu-
blicações de órgãos e entidades da Administração
Federal, cujo parecer foi lido anteriormente, de acor-
do com o disposto no parágrafo único do art. 254, do
Regimento Interno, terá o prazo de dois dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo dos
membros do Senado, para que a matéria continue
sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encon-
tra-se na Casa o Sr. Clodoaldo da Silva Torres Filho,
suplente convocado da representação do Estado de
Pernambuco, em virtude de licença do titular, Sena-
dor Carlos Wilson.

S. Exª encaminhou à Mesa o diploma, que será
publicado na forma regimental, e demais documentos
exigidos por lei.

É o seguinte o diploma recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Designo
Comissão formada pelos Srs. Senadores Romero
Jucá, Thelma Siqueira Campos e Leomar Quintanilha
para conduzir S. Exª ao plenário, a fim de prestar o
compromisso regimental.

Convido as Sras. e os Srs. Senadores a se colo-
carem de pé.

(O Sr. Clodoaldo da Silva Torres Filho é conduzi-
do ao plenário e presta, junto à Mesa, o compromis-
so.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Declaro
empossado, no mandato de Senador da República,
o nobre Sr. Clodoaldo da Silva Torres Filho, que, a
partir deste momento, passa a participar dos traba-
lhos da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Tião Viana.

É lida a seguinte:

Em, 29 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia, à vista do disposto no art. 7º do Regimento Inter-
no, que, assumindo nesta data a representação do
Estado de Pernambuco, em substituição ao Senador
Carlos Wilson, adotarei o nome parlamentar abaixo
consignado e integrarei a bancada do PTB.

Atenciosas saudações.
Nome Parlamentar: Clodoaldo Torres.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A co-
municação lida será publicada na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra, por cinco minutos, ao Senador Clodo-
aldo Torres.

O SR. CLODOALDO TORRES (PTB – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, minhas primei-
ras palavras nesta Casa Legislativa são de afirmação
do meu compromisso com Pernambuco e com o Bra-
sil.

Substituo o Senador Carlos Wilson, futuro can-
didato à Prefeitura do Recife, que, no exercício de seu
mandato de Senador e em todos os demais cargos e
atividades já desempenhadas, como V. Exas bem po-
dem atestar, tem demonstrado exemplar conduta éti-
ca e elevado espírito público. Desse modo, substi-

tuí-lo é um desafio que desejo encarar com serenida-
de e equilíbrio. Tenho, desde já, confiança em sua
eleição, pois acredito que a maioria dos recifenses
saberá escolher um futuro melhor para a capital per-
nambucana.

Em minha trajetória política, tive a honra de
exercer vários cargos e funções públicas, entre os
quais Presidente da Empresa de Urbanização de
Olinda, Deputado Estadual em duas legislaturas, Lí-
der da Oposição, Líder do Governo, Presidente da
Assembléia Legislativa de Pernambuco, Secretário
de Estado de Minas e Energia, Presidente da Teleco-
municações de Pernambuco S/A – Telpe e, recente-
mente, Secretário de Indústria, Comércio e Turismo
de Jaboatão dos Guararapes, no período da interven-
ção feita pelo Governo do Estado.

Durante o exercício do meu mandato no Senado
da República, pretendo dar especial atenção a alguns
assuntos que têm merecido destaque nesta Casa: a
transposição das águas do rio São Francisco, a priva-
tização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco
– Chesf e a análise do desempenho das empresas
privadas que substituíram as empresas estatais
quando da privatização do Sistema Telebrás.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Permite-me V.
Exª um aparte.

O SR. CLODOALDO TORRES (PTB – PE) –
Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Caro Senador
Clodoaldo Torres, em nome do nosso Partido – por
ser, além de seu amigo, integrante da Bancada de
Pernambuco –, eu gostaria de lhe dar as bo-
as-vindas a esta Casa. V. Exª é parlamentar experi-
ente, diversas vezes Deputado Estadual, inclusive
Presidente da Assembléia Legislativa, pessoa pon-
derada, que exerceu também muitos cargos executi-
vos no nosso Estado de Pernambuco. Para nós, é
uma satisfação tê-lo conosco. Tenho certeza de que
muitas coisas poderemos fazer juntos e de que V.
Exª dará grande contribuição não só ao funciona-
mento do Senado Federal mas também e principal-
mente às reivindicações de Pernambuco. Seja
bem-vindo! Conte conosco nesta sua nova trajetória.
Boa sorte.

O SR. CLODOALDO TORRES (PTB – PE) –
Agradeço-lhe muito o aparte, nobre Senador José
Jorge, um dos homens públicos mais competentes e
mais conhecidos do nosso Estado. Evidentemente,
precisarei muito do seu apoio, de sua orientação.
Peço a V. Exª que ensine este matuto sertanejo a
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maneira de se conduzir aqui no Senado. Certamen-
te, poderemos ter eventualmente algumas divergên-
cias de ordem partidária, mas tenho certeza absolu-
ta de que aprenderei muito com V. Exª. Estou muito
honrado e feliz com seu aparte. Muito obrigado.

Finalizando, Sr. Presidente, no tempo em que
irei substituir o Senador Carlos Wilson, procurarei
cumprir com firmeza, dedicação e honradez, dentro
dos limites da minha competência, todas as missões
que me forem designadas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra a V. Exª, pela Liderança do PSDB.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Como Lí-
der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, pela Liderança do PSDB,
quero abordar rapidamente três assuntos. Primeiro,
quero parabenizar o Senador Clodoaldo Torres, a
quem conheço e ao seu passado e a sua luta, inclu-
sive sindical, no Estado de Pernambuco. Portanto,
entendo que a vinda dele ao Senado dará uma con-
tribuição bastante importante não só ao Estado de
Pernambuco, mas à discussão dos grandes temas
nacionais. Assim, em nome do PSDB, quero dar-lhe
boas-vindas e oferecer a S. Ex a qualquer colabora-
ção.

Em segundo lugar, registro que hoje é aniversá-
rio, em Roraima, do Município de Caracaraí, segunda
cidade do Estado, dirigida pelo Prefeito do PSDB,
Antônio Reis, que tem, sem dúvida nenhuma, nesses
últimos quatro anos, desenvolvido um trabalho que
marcou e vem marcando toda a população do Municí-
pio pela realização de obras importantes, como sane-
amento, educação, saúde, geração de empregos e
apoio à produção rural. Neste momento, parabenizo o
Prefeito Antônio Reis, os Vereadores e, principalmen-
te, o munícipes de Caracaraí por esse aniversário
que, mais uma vez, reforça a nossa fé e confiança de
que Caracaraí é e será, cada vez mais, um grande
Município do Estado de Roraima.

Por último, Sr. Presidente, assinalo que foi entre-
gue à Mesa uma proposta de CPI para os institutos de
pesquisa. Posteriormente, apresentarei um discurso
a respeito desse assunto, porque entendo que, apro-
ximando-se agora as eleições, é de fundamental im-
portância que as questões ali apostas sobre os insti-
tutos de pesquisa, seu funcionamento e seu envolvi-

mento com máquinas governamentais sejam passa-
das a limpo. Entendo que essa CPI seja um bom mo-
mento para se discutir essas questões. Farei, oportu-
namente, um discurso para registrar minha posição
aí, sim, pessoal  sobre a questão.

Reitero as boas-vindas ao Senador Clodoaldo
Torres e parabenizo, mais uma vez, todo cidadão de
Roraima por conta do aniversário do Município de Ca-
racaraí. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência recebeu a Mensagem nº 122, de 2000, de 25
do corrente, pela qual o Presidente da República co-
munica que se ausentará do País no período de 30
de maio a 6 de junho de 2000, a fim de realizar visi-
ta de trabalho à República Federal da Alemanha e à
República Francesa.

É a seguinte a mensagem recebida:

MENSAGEM Nº 122, DE 2000
(Nº  706/000, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor-

má-los de que me ausentarei do País no períodode 30
de maio a 6 de junho de 2000, para realizar visita de
trabalho à República Federal da Alemanha e à Repú-
blica Francesa.

Na Alemanha, participarei, ao lado do Chance-
ler Federal Gerhard Schröder, da inauguração da
Exposição Universal Hannover 2000 (Hannover, 31
de maio e 1º de junho) e da II Reunião de Governança
Progressista (Berlim, 2 e 3 de junho), importante
evento que reunirá Chefes de Governo de 15 países.

Na França, manterei reuniões de trabalho com o
Presidente Jacques Chirac e com o Primeiro-Ministro
Lionel Jospin. Nos encontros com os mandatários
franceses, pretendo discutir temas de nossa agenda
comum, bem como iniciativas para as presidências
coincidentes do Brasil e da França no Mercosul e na
União Européia, respectivamente, no segundo se-
mestre deste ano.

A realização da visita de trablho traduz a per-
cepção comum da excelência dos relacionamentos
do Brasil com a Alemanha e com a França e do amplo
potencial ainda a ser explorado conjuntamente com
aqueles países.

Brasília, 25 de maio de 2000. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A maté-
ria vai à publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência recebeu a Mensagem nº 123, de 2000, de 25
do corrente, pela qual o Presidente da República,
nos termos da Resolução nº 96 de 1989, restabele-
cida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas do Se-
nado Federal, solicita seja autorizada a elevação do
limite do endividamento da empresa Petróleo Brasi-
leiro S. A. – Petrobrás em R$3.330.000.000,00 a se-
rem destinados ao alongamento da dívida sem o au-
mento do endividamento total, sendo
R$2.220.000.000,00 a serem contratados no corren-
te exercício e R$1.110.000.000,00 no ano de 2001.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Sebastião Rocha. (Pausa)

Concedo a palavra à Senadora Telma Siqueira
Campos. V. Exª dispõe de 20 minutos.

A SRA. THELMA SIQUEIRA CAMPOS (PPB –
TO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs Senadores, em primeiro lugar, quero saudar
o nosso novo Colega, representante de Pernambuco.
Que V. Exª seja bem-vindo à Casa e que possa usu-
fruir da amizade, da simpatia e do bom convívio de to-
dos, como tem ocorrido comigo. Estamos às suas or-
dens.!

Quero abordar, em meu pronunciamento, dois
tópicos. O primeiro diz respeito ao agradecimento que
faço ao Presidente da República por ter ido à nossa
terra e se apresentado de modo tão bonito, tendo sido
tão bem recebido e ter ficado tão à vontade, como se
sentiu em nosso Estado. Sua Excelência utilizou um
traje interiorano com um capacete de obreiro que o
protegia de qualquer possível acidente na visita à usi-
na. Assim, mais uma vez, Sua Excelência pôde cola-
borar com o Tocantins – na primeira vez, como Cons-
tituinte e, desta vez, consolidando o nosso Estado por
meio não só do envio de recursos financeiros, mas
abrindo caminhos para que o Tocantins possa ser, no
futuro, um pólo a mais de desenvolvimento em nosso
País.

Agradeço ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso pela sua gentil visita e pelo modo como se
colocou perante a nossa população – acariciando as
nossas crianças –, portando-se de maneira irmã com
todos os nossos cidadãos. Ao nosso Presidente, o
povo também deu o seu carinho e o seu abraço.
Então, foi um congraçamento muito bonito. Mais uma
vez, Presidente Fernando Henrique, o nosso abraço,
o nosso muito obrigado.

Também quero trazer a esta Casa, por meio de
minha palavra, a constatação de fatos que estão
acontecendo em favor da causa feminista, em favor
dos caminhos do Poder para as mulheres. Existe, atu-
almente, toda uma convergência de atenções e de in-
teresses em torno do chamado empowerment, ”em-
poderamento“, da mulher na política e no Poder. Se
não, vejamos: no dia 28, domingo, comemorou-se o
Dia Nacional de Luta contra a Mortalidade Materna.
Esse tema está sendo tratado por uma CPI, na Câma-
ra dos Deputados. Os nossos índices não são tão al-
tos quanto os que a Organização das Nações Uni-
das-UNICEF coloca, de 163 mortes por 100 mil nasci-
mentos. Chegamos a 55, 56 mortes por 100 mil nasci-
mentos. Mesmo assim, esse índice ainda é alto.

Tivemos também, na semana retrasada, a dis-
cussão das estratégias para o posicionamento brasi-
leiro na convenção da OIT, em Genebra. Essa con-
venção mostra-se favorável à concessão de 84 dias
de licença-maternidade, quando no Brasil a prática é
de 120 dias. Então, juntamente com a Central Sindi-
calista de Mulheres, nós, Parlamentares, levamos
nosso respaldo ao Ministro do Trabalho, para que não
tenha medo e, se possível, na Convenção da OIT, se
posicione no sentido de que seja retirada a proposta
de 84 dias e adotado o nosso padrão. E se puder, Mi-
nistro, trabalhe no sentido de elevar para 180 dias
esta licença-maternidade, o que é o justo e humano.

Prepara-se também, neste tempo, e é mais um
fator de atenção à causa da mulher, a prestação de
contas das ações do Brasil na Conferência de Beijing
+5, que ocorrerá agora em junho. Essa Conferência
dá seqüência ao encontro havido na China, em 1995.

Está se tentando, através de seminários, como
o Seminário dos Direitos Humanos das Mulheres: – A
Proteção Internacional, um seminário paralelo à 5ª
Conferência Nacional dos Direitos Humanos – con-
vencer o Governo para que ele ratifique o protocolo à
”Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a Mulher“.

Soma-se a isso, também, a discussão que co-
meçou aqui, nesta Casa, no Senado Federal, da PEC
nº 07, de 1999, de autoria do Senador Ademir Andra-
de. Essa proposição é uma política afirmativa, junto à
instância máxima do Poder Judiciário, da igualdade
de acesso ao Poder que nós, mulheres, podemos ter.
Realizou-se também, na semana retrasada, o semi-
nário intitulado ”Mulheres na Política“ e ”Mulheres no
Poder“, patrocinado pelo Conselho Nacional de Direi-
tos da Mulher, pela Frente Parlamentar Feminina no
Congresso e também pelo CFMEA Centro Feminista
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de Estudos e Assessoria. Nesse seminário, cou-
be-me representar esta Casa. Por esta representa-
ção, permita-me, Sr. Presidente, trazer aqui o relato
das minhas palavras e dos principais tópicos expos-
tos por mim no debate naquela mesa-redonda, pois,
como Senadora, quero prestar conta dos conceitos
por mim expressos, e para que, também, possam
constar dos Anais do Senado Federal.

Disse, na época: ”Com muita satisfação, pelas
mulheres do meu Estado, o mais jovem Estado da Fe-
deração, e pelas mulheres do Brasil, representando o
Senado da República nesta mesa-redonda, que de-
bate uma questão de suma importância para nós to-
das: a participação da mulher na política e no poder.

Faço, inicialmente, algumas considerações so-
bre o tema, para sugerir, depois, algumas estratégias
que fortaleçam esse objetivo comum, buscado não
apenas como imperativo dos princípios gerais de
igualdade entre os seres humanos, de eliminação das
odiosas formas de discriminação contra a mulher,
mas também de um novo modelo de exercer a política
e o poder, mais de acordo com a perspectiva da mu-
lher, de sua natureza e de sua identidade.“

Naquele seminário, continuava: ”Quero dizer
com isso, que esta participação ou exercício, não sig-
nifica a ocupação de uma função masculina pela mu-
lher, mas representa o reconhecimento de um direito
igualitário a ser compartilhado entre o homem e a mu-
lher de exercer responsabilidades públicas e partici-
par do governo da sociedade, de que ambos são par-
celas em igualdade.

”Várias estratégias podem ser postas em práti-
ca – e elas têm sido postas em prática, na busca de
eliminar esta discriminação e apoiar à mulher em sua
luta pela ocupação do espaço que lhe é devido. Den-
tre essas estratégias, ganhou realce o estabeleci-
mento de cotas de participação da mulher nas listas
eleitorais, enquanto se debate também a hipótese de
se estabelecer cotas reservadas da participação da
mulher na estrutura de poder. Esta estratégia, aceitá-
vel como instrumento de ampliação de oportunidades
para a mulher, enquanto estabelece percentuais, em-
bute e revela, no entanto, um resíduo de discrimina-
ção havida ao longo do tempo e que deverá, em bre-
ve, ser superado. Explico – Mais adequado do que re-
servar cotas para a mulher, em um universo masculi-
no, seria, estabelecer cotas (como ocorre em alguns
países como a Noruega e a Dinamarca, onde se afir-
ma a igualdade dos sexos), estabelecendo percentu-
ais mínimos de participação para ambos os sexos
não só para listas eleitorais, mas, também, para a

constituição de conselhos, comissões, agências e ou-
tros órgãos de administração paritária. Esses míni-
mos, para ambos os sexos, poderiam se estender,
também, para funções executivas de governo e de
outros organismos sociais.

Esta formulação não é meramente teórica, pois
ao invés de engessar o processo, garante espaços
igualitários, abrindo um outro espaço para a disputa,
em igualdade de condições entre os sexos, garantin-
do um piso mínimo de participação para um e para
outro. Esta estratégia superaria a visão casuística
para se chegar, efetivamente, à visão igualitária.

De toda forma, no caso brasileiro, deve-se regis-
trar que tem crescido a participação feminina no pro-
cesso eleitoral e no poder nesta década, desde que o
regime de cotas foi introduzido em várias instâncias.
É interessante também registrar que o crescimento
da participação feminina tem ocorrido especialmente
nas bases – (”É das bases que vem a revolução“, diz
o nosso Geógrafo Milton Santos) –, nas Câmaras de
Vereadores e Executivos Municipais, sobretudo em
nossa Região Norte. De acordo com os dados publi-
cados pelo Centro Feminista de Estudos e Assesso-
ria, o percentual de mulheres candidatas no Brasil era
de 10,87%, na Região Norte era de 14,72%. No To-
cantins, meu Estado, o percentual de mulheres candi-
datas a Vereadoras era de 18,57%. Como eleitas, que
é um processo diferenciado da candidatura,– é o que
realmente diz que estamos participando,– a marca
nacional é de 11,13%. Na Região Norte, 14,72%; e no
Tocantins, 15,53% de mulheres eleitas na base, as
nossas Vereadoras. Quanto às Prefeitas eleitas, faço
uma rápido comentário dizendo que, enquanto a mar-
ca nacional foi de 5,5%, a marca do Tocantins foi de
7,19%.

Deve-se tal fato, provavelmente, à menor resis-
tência à mudança de hábitos consolidados nessas re-
giões, resistência que é sempre maior nas socieda-
des tradicionais e estratificadas.

Deixo, neste momento, o meu preito de home-
nagem, o meu aplauso aos Senadores Ademir Andra-
de e Lúcio Alcântara pela coragem da propositura e
do parecer favorável para ampliar as cotas de partici-
pação no sistema judiciário, com a PEC n.º7, de 1999.

Para concluir, quero dizer que não há de ser efe-
tiva a participação da mulher na política e no poder se
paralelamente não forem ampliados seus outros direi-
tos: o direito ao trabalho, à remuneração igual e, so-
bretudo, garantindo e promovendo o direito à materni-
dade e aos encargos todos decorrentes dessa condi-
ção.
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Penso que o direito à maternidade não deve ser
tido como um direito da mulher, e sim como um direito
da humanidade que se realiza na mulher e através da
mulher. O reconhecimento do direito à maternidade,
portanto, não constitui um privilégio para a mulher,
mas o reconhecimento de um direito humano univer-
sal em favor de toda a sociedade. É pela maternidade
que se perpetua a espécie. Não me refiro somente à
perpetuação biológica, mas me permito estender o
conceito para os aspectos educacionais, psicológicos
e espirituais do ser humano, dimensões cuja perda
constitui a maior tragédia da humanidade, caso venha
a acontecer.

Cumprimento, no final, as mulheres do Brasil, e
sobretudo as minhas companheiras tocantinenses,
na certeza de que, com a nossa participação, a cons-
trução do Brasil dos nossos sonhos e utopias se tor-
nará esplêndida realidade.

Tenho certeza de que essas perspectivas pode-
rão contribuir para a ampliação de um debate cujo
tema é de tal importância que poderá, com essas me-
didas, resultar em maior participação da mulher nos
próximos pleitos e nas próximas escolhas não só para
o Poder Judiciário, mas também para o Poder Execu-
tivo.“

Terminado, assim o relato de minha fala no Se-
minário, Sr. Presidente, cabe-me fazer um registro,
uma homenagem das mulheres a uma mulher que se
dedicou com amor e competência à causa da promo-
ção feminina e que não está mais presente ao nosso
lado. Quero registrar a prematura morte de Floriza Ve-
rucci, que foi levada por uma fatal enfermidade no dia
26 de abril passado, em São Paulo. Floriza Verucci,
assim como sua companheira Marta Suplicy, prestou
na televisão, junto a todos os conselhos, uma asses-
soria brilhante para que todas nós pudéssemos ser
orientadas, popularmente, sobre nossos direitos e
oportunidades.

Floriza Verucci pronunciou dezenas de pales-
tras sobre a condição feminina, escreveu artigos em
revistas, participou de co-edições e jornais. Entre ou-
tras obras, publicou recentemente O Direito da Mu-
lher em Mutação.

Seu falecimento prematuro interrompeu a sua úl-
tima obra sobre a condição feminina, que desejava ter
concluído, deixando-a em testamento ao seu marido e
a seus amigos como uma contribuição derradeira.

Incluo, nessa homenagem a Floriza Verucci,
mulheres como a Governadora Roseana Sarney, que
obteve 15% das intenções de voto para a Presidência
da República, como as Deputadas Marta Suplicy, Lui-

za Erundina, Lúcia Vânia, Nair Xavier e outras tantas
que estão fazendo com que a condição feminina pas-
se pela reavaliação do voto. É preciso que consolide-
mos nossa participação, ao menos onde podemos
prestar concurso ou ser eleitas.

Espero que a PEC 07/99 venha trazer uma
abertura para que nós mulheres não passemos so-
mente nos concursos, mas, sim, possamos ser indi-
cadas, também, o que vislumbrará um novo caminho,
uma nova maneira de contribuirmos para a nossa civi-
lização e para o engrandecimento de nossa Pátria.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por per-
muta com a Senadora Marina Silva, tem a palavra o
Senador Lauro Campos.

S. Exª dispõe de vinte minutos,

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma
vez, pela segunda vez, ocupo esta tribuna para tra-
tar de assuntos paroquiais. Se eu pudesse escolher,
eles não seriam objeto de maiores preocupação mi-
nhas; mas, infelizmente, a crise atual, a falta de de-
terminação e de consciência do Governo diante dos
problemas, bem como a falta de diagnóstico da nos-
sa situação que a cada dia se agrava mais em todos
os setores, além da ignorância da maneira pela qual
eles devem ser tratados, obriga-me a vir aqui para
tecer algumas considerações sobre o desgoverno
do Distrito Federal.

Um dos assuntos que preocupa o mundo, princi-
palmente o mundo periférico e subdesenvolvido é,
sem dúvida alguma, o desemprego. O Distrito Fede-
ral, tal como eu havia prognosticado alguns anos
atrás, bate o recorde de desemprego. É muito fácil sa-
ber por que ele ocupa o pódio do desemprego brasile-
iro e, talvez, mundial, pois há 23% de desempregados
no Distrito Federal.

Já no ”Roriz I“, quando pela primeira vez galgou
o Palácio do Buriti o Governador Joaquim Roriz, sem
eleição, eu já dizia que havia no Distrito Federal vári-
os tipos de desemprego.

Não quero atribuir a S. Exª, o Governador, a cul-
pa pelo desemprego em geral. Eu penso que existe
aqui, obviamente, um desemprego que se deve ao
neoliberalismo; neoliberlismo que desrespeita a vida;
neoliberalismo que impõe a técnica, o capital metálico
e sua lógica ao ser humano; neoliberalismo que faz
com que não adiante espernear, pois as prioridades
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já estão determinadas e constituem o pagamento, a
transferência de recursos retirados do trabalho, da
dor e do suor humanos para remunerar o capital me-
tálico, para pagar a especulação em vez de socorrer a
vida humana.

De modo que nessa parte, nesse componente
do desemprego que existe no Distrito Federal, S. Exª
não tem culpa direta; mas tem culpa por não ter cons-
ciência disso e, portanto, não ter feito nenhum gesto
no sentido de impedir que essa avalanche atingisse
também o Distrito Federal.

Entretanto, existem outros tipos de desempre-
go, e um deles é específico do Distrito Federal. Todos
nós sabemos que Brasília foi feita para ser o centro
das decisões nacionais. Brasília é uma cidade admi-
nistrativa, obviamente. Então, devido a diversos fato-
res, inclusive, ao medo que os governos militares ti-
nham de que aqui se formassem, juntamente com as
indústrias fortes, frentes trabalhistas, sindicatos, or-
ganizações trabalhistas, que os governos da ditadura
sempre refutaram e sempre tentaram reprimir. Tal re-
pressão perdura até hoje no Governo Federal e no
Governo do Sr. Joaquim Roriz. Basta lembrar que, no
dia 02 de dezembro do ano passado, durante a re-
pressão de um movimento embrionário de funcionári-
os da Terracap, cujos salários estavam atrasados,
que reclamavam a reposição salarial que não lhes ha-
via sido restituída, uma bala real, metálica, matou um
funcionário da Terracap e balas de borracha retiraram
o aparelho de enxergar de dois funcionários públicos
e feriram 32 mais.

Isso ocorreu no dia 02 de dezembro, e, até hoje,
engatinham as providências tomadas pelo Governo
e, entre outras coisas, dão marcha à ré, como aconte-
ceu com a comissão nomeada pelo próprio Governa-
dor Roriz e com o resultado dos inquéritos. Após cer-
ca de dois meses, pronto, elaborado e entregue o re-
sultado da investigação feita por três pessoas idône-
as, o Sr. Roriz simplesmente rasgou esse inquérito e
reiniciou outro para tentar levar para as calendas esse
processo de apuração das responsabilidades.

O que sabemos, portanto, é que existe um de-
semprego que é parte daquele processo de enxuga-
mento, daquele processo de demissão voluntária.
Agora, enquanto o Governo do Distrito Federal abre
novamente a possibilidade de demissões voluntárias,
o Vice-Governador nomeia, sem concurso, 1.900
pessoas para o seu gabinete.

Existe coerência nisso? O Governo desempre-
ga, demite, expulsa pela via das demissões voluntári-
as com uma mão e reemprega, com a mão sorrateira

e criminosa, 1.900 funcionários para o gabinete do Vi-
ce-Governador.

Em Brasília, conjugam-se os efeitos desses de-
sempregos: o desemprego do Governo Fernando
Henrique, do Governo Collor, do Sr. Bresser Pereira e
dos seguidores dele. Esse desemprego faz parte da
lógica completamente ilógica e criminosa que o FMI
colocou em ação sobre nós, periféricos, que não sa-
bemos protestar, que, antes da cidadania, perdemos
a coragem e o respeito.

Nos Estados Unidos, o governo federal não de-
miti; os estaduais também não. Quatorze por cento da
força de trabalho norte-americana é de funcionários
públicos. Aqui, eles mandam que cumpramos os pre-
ceitos de sua lógica desesperada. Então, o Sr. Joa-
quim Roriz obedece e soma, ao desemprego da órbi-
ta federal, o desemprego da órbita distrital. Obvia-
mente, Brasília teria de ser recordista nos índices de
desemprego. E, de outro lado, como estávamos falan-
do, as oportunidades de emprego que o parque in-
dustrial e a acumulação de capital oferecem não fo-
ram abertas para Brasília, porque aqui não se admitiu
a implantação de indústrias. Na verdade, os militares
não quiseram que houvesse indústrias no Distrito Fe-
deral para que aqui não se formassem os sindicatos,
os quais são considerados por eles perturbadores da
paz  dos cemitérios só pode ser.

Devo falar mais depressa, pois a lista de orado-
res é grande e o tempo urge.

Sr.Presidente, Sr as e Srs.Senadores, a cada dia,
novos crimes, novos desvios, novos senões são vei-
culados pela imprensa, mostrando as mazelas e os
descaminhos do Governo Roriz.

Além desse processo a que me referi, houve o
homicídio de um funcionário, o cegamento de dois e
lesões corporais em mais de trinta, como forma de re-
primir uma lídima manifestação. Em vez de manda-
rem o ”trem pagador“, como dizia o inesquecível Mil-
ton Campos, mandaram o ”trem armado“ para resol-
ver os problemas sociais novamente à custa da vio-
lência, da força e da Polícia.

A imprensa noticiou ainda que, entre outras coi-
sas, bicheiros estão influenciando profundamente no
Governo Roriz e no seu processo de tomada de deci-
sões.

O Correio Braziliense, com a dimensão que
conquistou assim que o Código de Ética por ele cria-
do foi posto em prática, transformou-se numa trinchei-
ra em defesa da consciência, dos direitos adquiridos
e da cidadania do povo do Distrito Federal. E foi o
Correio Braziliense que publicou notícia, segundo a
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qual, o Sr. Joaquim Domingos Roriz, Governador do
Distrito Federal, estava sendo cobrado por um bichei-
ro de Goiânia, conterrâneo seu, pela colaboração fi-
nanceira que teria dado à campanha do Sr. Roriz ao
Governo do Distrito Federal. Em troca dos recursos
para a campanha, o bicheiro recebera a promessa de
ser beneficiado com a exploração da loteria do Distri-
to Federal. Após a eleição, quando divulgado o edital
para concorrência de exploração da loteria, o bicheiro
resolveu denunciar o trato, pois o edital privilegiava
claramente, segundo ele, bicheiros de Goiás outros
que não ele.

Episódios como esses, Sr. Presidente, que mos-
tram as fontes de recursos que abasteceram a cam-
panha vitoriosa do Sr. Joaquim Roriz, são sobeja-
mente conhecidos e divulgados.

Durante a campanha eleitoral, lembro-me bem,
num debate com o seu adversário, Cristovam Buar-
que, o Sr. Roriz afirmou que o seu patrimônio pessoal
era de R$18 milhões. Não há dúvida nenhuma de que
transportar areia pode trazer também, mais que areia,
pepitas de ouro para o transportador. Entretanto, o
que ocorreu? O Sr. Governador, ele mesmo, afirmou
que esse patrimônio passou dos R$18 milhões para
R$34 milhões. Naquela ocasião, a palavra lhe faltou,
mas ele queria se referir a um agiornamento, a uma
atualização de seu patrimônio, feito com o conheci-
mento da Receita Federal. Frise-se: de R$18 milhões
passou para R$34 milhões o patrimônio do Sr. Joa-
quim Domingos Roriz.

Lembro-me de que, durante a chamada CPI do
Collor, o Sr. Joaquim Roriz, chamado a prestar depoi-
mento, foi interpelado pelo Senador Esperidião Amin
sobre como adquirira ou como havia acumulado
aquele imenso patrimônio. Ele, então, disse que her-
dara de seu pai. Ao que o Senador Esperidião Amin
respondeu que, conhecendo como conhecia o inven-
tário dos bens deixados pelo pai do Sr. Joaquim Do-
mingos Roriz, ele – o Senador Esperidião Amin – po-
deria afirmar que havia herdado uma quantia muito
maior do que aquela recebida pelo atual Governador
por ocasião do falecimento de seu pai, possuindo,
contudo, um patrimônio bem menor do que aquele
que o Sr. Joaquim Domingos Roriz afirmava ter e que,
já agora, recentemente, atualizou, elevando-o prati-
camente ao dobro: de R$18 milhões para R$34 mi-
lhões.

Nada será investigado; CPIs não serão criadas,
porque, além de ter sido eleito, S. Exª elegeu consigo
16 Deputados Distritais, que impedem que qualquer
apuração seja feita. Todavia, o tempo passa e a ver-

dade um dia brota das portas fechadas e obscuras do
passado.

Está estampado em uma edição da revista Épo-
ca de três semanas atrás: ”Terreno de 53.600 m², re-
servados a hospital, é vendido a supermercado. Após
ser incluído em programa de incentivos, foi vendido,
sem concorrência, por R$8,4 milhões, com cláusula
que permite redução a R$1,7 milhão, caso seja cons-
truído o supermercado no prazo de dois anos“. Há, in-
clusive, uma ação popular contestando a operação.
Portanto, dá-se preferência à construção de super-
mercados em detrimento da saúde, da construção de
um hospital. O Governo Roriz vai de mal a pior!

Por outro lado, Sr. Presidente, com relação ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, administrado
inicialmente – e tão mal administrado – pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, tenho apontado desvios, desta tribuna, por
inúmeras vezes, desde a minha posse há cinco anos.
O que aconteceu? O GDF recebeu R$24 milhões
para empregar no treinamento de 48 mil profissionais.
Na cabeça desses administradores do dinheiro dos
trabalhadores, o problema do desemprego se deve ao
fato de que os trabalhadores ficaram obsoletos, não
foram capazes de acompanhar essa grande moderni-
dade – a automatização, o downsizing, a reengenha-
ria –, que, na verdade, torna cada vez mais fácil ao
trabalhador operar o processo produtivo.

Ora, os mexicanos que vão para os Estados
Unidos não precisam mais sequer saber inglês para
ler os botões que devem apertar, pois esses botões já
trazem desenhos impressos; portanto, sequer saber
ler ou escrever precisa mais um trabalhador numa
grande fábrica norte-americana, ou mesmo num des-
ses fazedores de sanduíche em grande escala, o Mc
Donald’s, por exemplo. Tudo é indicado por meio de
cores e códigos desenhados.

Esse negócio de treinar trabalhador para que
ele recupere e atinja o nível da modernidade é uma
conversa fiada sem limite. Além de demitir os traba-
lhadores e os funcionários, o Governo covarde, neoli-
beral, que dá prioridade às coisas, ao invés dos ho-
mens, diz que os trabalhadores foram desemprega-
dos por culpa deles, porque são ineficientes. Coisa
nenhuma! Eles foram desempregados, postos na rua,
por obra e graça do capitalismo neoliberal, nesta sua
fase final, bárbara e selvagem, que já desempregou
no mundo mais de 800 mil trabalhadores.

Aqui em Brasília, o dinheiro do FAT é usado para
treinar inutilmente os trabalhadores que não precisa-
vam do treinamento para encontrar emprego. Há dou-
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tores, PhDs e gente com mestrado por aí exercendo
funções subalternas de ascensorista e porteiros, por-
que não encontram, apesar de sua alta qualificação,
uma forma de inserção no mercado. Além disso, sa-
bemos muito bem que há uma sociedade muito trei-
nada de filósofos, maltrapilhos, desempregados, uma
sociedade de sociólogos, – tenho que falar – que fa-
zem a ”masturbação sociológica“. Quem falou isso
não fui eu, mas o Ministro Sérgio Motta. Esses, para
fazerem a masturbação sociológica, não precisam de
grandes treinamentos também, e estão por aí: ou são
Presidentes da República, ou estão desempregados.
São os extremos que se tocam.

Vou ver se continuo aqui, mais um pouco, nesta
difícil lista.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães. Fazendo soar a campainha.)

O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Agradeço à Mesa o sinal que me foi dado. Tenho a
impressão de que não vou conseguir terminar mes-
mo hoje.

Os empréstimos irregulares do BRB para a
compra do Jornal de Brasília constituíram-se num
escândalo noticiado nas primeiras páginas dos jorna-
is. Foram emprestados R$600 mil, com garantias po-
dres, totalmente falsas. Há dois empresários de Per-
nambuco no negócio, se não me falha a memória,
para que o Sr. Joaquim Roriz comprasse um jornal em
Brasília, a fim de noticiar as suas obras, aquelas
obras que vêm à luz do dia, impulsionadas pela televi-
são e pelos jornais, escondendo a realidade interna e
oculta, porém real, deste governo que aí está. Essa
operação totalmente espúria, de acordo com a revista
Época, está sendo investigada. O Correio Brazilien-
se de ontem noticiou que o Presidente do BRB deverá
responder por esses desvios de conduta.

Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tri-
buna é a merenda escolar. Vamos assaltar nas pra-
ças, nas Universidades, vamos desrespeitar, mas
roubar da merenda escolar é realmente revoltante! É
o que tem acontecido em vários pontos do Brasil. Da
forma como era distribuída, recebia-se merenda a
mais e entregava-se a menos, a exemplo do que ocor-
reu com os recursos do FAT. Esses recursos é que fi-
zeram defenestrar este Governo de alta rotatividade,
tal como acontece com os motéis, a cada dia cai um
fruto podre. Desta vez, caiu o Sr. Wigberto Tartuce,
então Secretário do Trabalho, que, não podendo pres-
tar contas dos recursos do FAT, que deveriam treinar

os trabalhadores, achou melhor sair pela portas dos
fundos, pedindo exoneração deste Governo.

Outro dia em que houver menos que fazer, trata-
rei desses assuntos com os quais gostaria de manter
uma distância asséptica.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

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

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no último domingo, ontem, o jornal Corre-
io Braziliense publicou matéria sob a chancela ”Histó-
rias Nada Exemplares“, na qual fala de arquivos se-
cretos do então Deputado Distrital e hoje Senador
Luiz Estevão, onde estariam registrados, no dia 23 de
novembro de 1998, algumas considerações a respei-
to da obra do Tribunal Regional do Trabalho de São
Paulo.

É preciso, em primeiro lugar, fazer uma análise
daquilo que o Correio Braziliense intitula de ”arqui-
vos secretos“ e de três histórias nada exemplares que
pretendo relatar aqui. Nesse arquivo ultra-secreto, ou
um disquete apreendido ou feito ninguém sabe onde,
estariam dentre outras matérias de cunho secreto,
segundo o jornal, uma relação de cartões de Páscoa
enviados pelo meu gabinete por ocasião daquela fes-
ta cristã; estariam, por exemplo, cópias de procura-
ções outorgadas por mim a advogados, naturalmente
públicas, já que constam de processos de livre aces-
so a todos aqueles que por elas se interessarem; e
outros documentos, sem nada de secreto, sem nada
de sigiloso, sem nada de confidencial.

O que diz o jornal? Que nesse ”secretíssimo“ ar-
quivo, no ano de 1998, ou, mais especificamente, no
dia 23 de novembro, teria sido produzido um docu-
mento com considerações genéricas, de cunho emi-
nentemente jornalístico, acerca da obra do Tribunal
Regional do Trabalho de São Paulo. Indagado sobre
esse assunto na última sexta-feira, eu disse ao Corre-
io Braziliense, em primeiro lugar, que nunca tive ar-
quivos secretos, muito menos em disquete de compu-
tador. Mais do que isso, que, no dia 23 de novembro
de 1998, eu não me encontrava sequer mais no meu
gabinete de Deputado Distrital, já que, eleito Senador
e convidado a coordenar o trabalho da equipe de tran-
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sição entre o antigo Governo e o novo Governo do
Distrito Federal, chefiava eu aquele escritório, ao qual
dedicava todas as horas do meu dia e muitas das mi-
nhas noites. Portanto, desconhecia completamente o
assunto, não sabia, evidentemente, de qualquer do-
cumento nesse sentido. E, mais do que isso, se esse
computador fosse originariamente do meu gabinete,
não teria contado com a minha presença quando da
feitura desse misterioso disquete. Eu disse ainda que
é muito fácil se falsificar um disquete de computador,
ao que o Correio Braziliense retruca na sua matéria
que, ouvindo especialistas na questão, estes disse-
ram que realmente é possível falsificar. No entanto,
tendo em vista as datas do arquivo, o pretenso falsifi-
cador teria que ser dotado de premonição, para po-
der, um ano e meio antes, ter fabricado um disquete,
plantando um assunto naquela data, que iria servir
aos meus acusadores um ano a meio depois. Não é
verdade. O Correio Braziliense sabe, assim como
qualquer pessoa que tenha um mínimo de conheci-
mento sobre informática, que qualquer um pode pe-
gar um disquete, abrir arquivos, atrasar o relógio do
computador – manobra que leva menos de trinta se-
gundos – e inserir qualquer assunto que lhe seja con-
veniente. Portanto, o Correio Braziliense sabe, e sa-
bem os jornalistas que manipulam disquetes todos os
dias, que se trata de uma falsificação passível de ser
feita, das mais primárias e grosseiras.

Para provar que é verdadeiro, hoje pela manhã,
enviamos ao Correio Braziliense um disquete pro-
duzido pelo mesmo computador, com a data de
23-11-98 às dezessete horas e dezoito minutos, exa-
tamente o horário apontado pelo Correio Brazilien-
se, reproduzindo a matéria publicada pelo jornal on-
tem. Da mesma maneira que seria impossível ter a
premonição de fabricar um disquete com um ano e
meio de antecedência, buscando no futuro me preju-
dicar, também seria uma premonição do operador de
computador fabricar igual disquete antevendo uma
matéria publicada pelo Correio Braziliense um ano
de seis meses após aquela data.

Não custa pedir à imprensa que reflita um pou-
quinho, tenha um mínimo de consciência e de respon-
sabilidade ao publicar matéria, ao publicar documen-
tos anônimos, grosseiramente fabricados e falsifica-
dos com o intuito de prejudicar pessoas.

Nunca é demais lembrar, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, que todos somos defensores da li-
berdade de imprensa, mas nunca é demais dizer que
liberdade de imprensa não significa a imprensa ter o
direito de dizer o que quer; liberdade de imprensa sig-

nifica assegurar à imprensa o direito de dizer a verda-
de, que, por incrível que pareça, em muitos momen-
tos está faltando.

Uma outra questão que quero trazer, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, é a referência à matéria
publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e outros
jornais no dia 13 de maio último, matéria de primeira
página que diz o seguinte: ”Estevão é acusado de me-
xer em conta para obra da Previ“. Está aqui, matéria
de primeira página, e dentro, manchete de página:
”Estevão é acusado de movimentar conta da Previ“.
Por conta dessa matéria freqüentei as páginas do jor-
nal O Estado de S. Paulo e de outros jornais brasilei-
ros no dia 16 de maio e em todos os dias subseqüen-
tes. Esta aqui, também manchete de página: ”Conse-
lheiro pede cassação do presidente da Previ“, trazen-
do a minha fotografia.

Após mais de 40 matérias em diversos jornais
de todo o País, sábado, dia 27 de maio, aparece a últi-
ma notícia sobre o citado assunto: ”Conselho da Previ
recusa inquérito por ter chegado à conclusão que
eram totalmente improcedentes os questionamentos
levantados acerca desse assunto“. Não fossem essas
duas questões, na última sexta-feira, fui surpreendido
com a notícia, manchete de um grande jornal brasilei-
ro, repetida no sábado, domingo e na segunda-feira
por outros jornais, emissoras de rádio e também
emissoras de televisão, dando conta de maneira defi-
nita e peremptória de que seria eu o dono da empresa
Incal Incorporações S/A, responsável pela constru-
ção da obra superfaturada do Tribunal Regional do
Trabalho de São Paulo.

Quero dizer que com essa notícia, evidente-
mente, fica muito claro o propósito de criar um clima
que leve os senhores Senadores a chegar à conclu-
são de que, durante exatamente esse um ano e dois
dias em que tenho procurado responder aos questio-
namentos – primeiro, da CPI do Judiciário e, depois,
do processo a que sou submetido no Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar – e em que tenho negado de
forma categórica que tivesse eu qualquer envolvi-
mento com a condução ou com as tratativas referen-
tes à liberação de recursos para aquela obra, ou en-
tão que tivesse eu naquele empreendimento envolvi-
mento com a empresa responsável, estivesse faltan-
do à verdade.

Sr. Presidente, é muito difícil desfazer um boato,
uma inverdade, quando é publicada com tal vigor e
com tal intensidade. Já se disse que talvez na vida pú-
blica a boato, a versão seja muito mais forte que o
fato. Mas, apesar disso, quero dizer que todo aquele
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que tem respeito pela sua própria biografia e que tem
respeito pela verdade, não deve nunca abrir mão de
lutar em todas as instâncias e de todas as formas
para dar a verdade, aquilo que o Senador Lauro Cam-
pos teve oportunidade de dizer há pouco: o tempo
para que a verdade sempre possa prevalecer. Por
isso, trago aqui, à consideração das colegas e dos co-
legas Senadores, documentos originais, fotocópias
autenticadas, documentos registrados na Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo e nos livros próprios
da empresa, que desmentem, de maneira completa e
absoluta, a possibilidade de que eu seja ou tenha sido
dono, direta ou indiretamente, ostensiva ou disfarça-
damente daquela empresa.

Vamos aos fatos e aos documentos. Em 1992,
21 de fevereiro, numa sexta-feira, o Grupo OK prepa-
rava-se para ser um dos participantes da licitação de
construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho
de São Paulo. Havia 26 interessados naquela obra
que haviam retirado o edital e se dedicado a cumprir
todas as etapas atinentes à pré-qualificação. O Grupo
OK reunia-se com diversas dessas empresas, discu-
tindo a possibilidade de associação ou de consórcio,
nos termos daquilo que era previsto no edital. Dentre
as trativas havidas, houve com o Grupo Incal e com o
Grupo Monteiro de Barros, tendo sido firmado em 21
de fevereiro, sexta-feira, um documento em que a
Incal Alumínio, que detinha 90% das ações da Incal
Incorporações repassava e vendia essas ações para
o Grupo OK. Qual era o valor dessa transação? Era o
valor equivalente a 90% do capital da empresa, e o
capital da empresa, naquele momento, era de um mi-
lhão de cruzeiros, equivalente, em moeda da época, a
US$600.00. Eu repito aqui não falei em 600 mil dóla-
res, falei em 600 dólares, que eqüivaleriam hoje a cer-
ca de 1.000 reais.

Poucas horas depois, o Grupo OK comunicou
ao Grupo Incal e ao Grupo Monteiro de Barros que
desistia daquela transação já que considerava mais
vantajoso associar-se em consórcio a outra empresa,
de mais de 60 anos de existência, de maior tradição
no ramo da construção civil, para se qualificar melhor
e pleitear, então, a possibilidade de sagrar-se vence-
dora da licitação.

A prova primeira da veracidade daquilo que está
sendo dito encontra-se aqui sobre a mesa, uma certi-
dão da Junta Comercial do Estado de São Paulo,
mostrando aqui o contrato de constituição do Incal in-
corporações S. A. que mostra que, no próprio dia 21
de fevereiro, o contrato foi registrado na Junta Comer-
cial, tendo o capital de 1 milhão de cruzeiros, cerca de

600 dólares, e tendo como acionistas a Incal Alumí-
nio, com 90%, e Monteiro de Barros, com 10%.

Ora, tivéssemos nós, efetivamente, concluído
aquela transação, nesse dia 21 de fevereiro, o contra-
to a ser registrado na Junta não seria evidentemente
esse, e sim aquele outro que se seguiria ao contrato
frustado de compra das ações por parte do Grupo
OK.

Esse contrato, além de não ter sido registrado
na Junta Comercial também jamais foi registrado no
livro de registro de transferência de ações, que faço
questão de exibir aqui também, que mostra quem fo-
ram os acionistas dessa empresa ao longo dos últi-
mos 8 anos. Livro esse registrado na Junta Comercial
em fevereiro de 1992, autenticado, mostra, de manei-
ra inequívoca, a participação da Incal Alumínios, do
Grupo Monteiro de Barros e também da pessoa física
do Sr. Monteiro de Barros. Em nenhuma das páginas
desse livro consta a participação do Grupo OK.

Mais do que isso, há aqui também o Livro de
Transferência de Ações, que registra todas as negoci-
ações havidas entre os diretores e sócios dessa em-
presa ao longo dos anos e que mostra duas vendas
efetuadas de ações.Nenhuma delas tem, em nenhum
momento, o nome ou a chancela do Sr. Luiz Estevão,
das empresas do Grupo OK, ou de qualquer dos seus
sócios ou diretores.

Portanto, esse contrato natimorto – porque não
chegou a sobreviver a poucas horas – jamais teve
existência legal. Para que isso acontecesse, precisa-
va que fosse registrado, quer na Junta Comercial do
Estado de São Paulo – o que nunca ocorreu –, quer
nos livros ora apresentados desta tribuna do Senado.

Mas muitos poderiam dizer: ”Muito bem, não
teve valor legal.“ Mas todos sabem que, muitas vezes,
nem tudo o que é tratado no mundo dos negócios tem
valor efetivamente legal. Pode ser refletido em contra-
tos sigilosos – os chamados ”contratos de gaveta“ –
em que as partes não registram e, assim, alguém se
torna sócio oculto de uma determinada empresa ou
instituição.

Afastada, portanto, a possibilidade de esse con-
trato refletir legalmente uma participação do Grupo
OK na citada empresa, passo a examinar a possibili-
dade de realmente tratar-se de um ”contrato de gave-
ta“. Vamos discutir-lhe, em primeiro lugar, a validade
jurídica. Ora, esse contrato teria sido firmado em 21
de fevereiro de 1992. Foi registrado um outro contrato
na Junta, como já demonstrado aqui. Apenas 75 dias
depois, no dia 15, de maio de 1992 – e tenho aqui a
Ata, para demonstrar isso de maneira absolutamente
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verdadeira e documental , os sócios da empresa, os
representantes da Incal Alumínio e do Grupo Montei-
ro de Barros se reuniram em assembléia-geral extra-
ordinária, ocasião em que decidiram elevar o capital
da empresa. De que forma?

O Grupo Incal Alumínio, que detinha 90%, ou
seja, 900 ações, não fez nenhum aumento de capital;
e o Grupo Monteiro de Barros, que detinha cem ações
e, portanto, 10% da empresa, fez um aporte de capital
no valor de quatro bilhões de cruzeiros, quatro bilhões
de cruzeiros – repito , passando, por conseguinte, a
sua participação, anteriormente da ordem de 10%,
para 99,9763% do capital social, reduzindo assim a
participação daquela empresa, que nos teria vendido
90% dessas cotas, a míseros 0,00225% do capital.
Logo, fosse esse um ”contrato de gaveta“, a partir de
15 de maio, se tivesse prosseguido a intenção de
compra ou da celebração daquela transação comerci-
al, a participação do sócio ”oculto“ seria reduzida a
0,00225% do capital.

Mais que isso: pouco tempo depois, aquela em-
presa, Incal Alumínio, que teria, no dia 21 de fevereiro,
nos vendido 90% das ações, e a partir do dia 15 de
maio reduzido para 0,00225%, simplesmente vendeu
o restante das ações que possuía, o que torna o con-
trato absolutamente inconsistente. Se alguém se apo-
derasse daquele contrato e tentasse fazê-lo letra viva
– já que era letra morta– chegaria à conclusão de que
isso era impossível. Não se poderia validar uma ope-
ração de venda e compra, se o vendedor já não era
mais detentor daqueles bens – no caso as ações –
que havia se proposto a vender.

Portanto, é um contrato que não subsiste, Sr.
Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a nenhuma das hipóteses de sua validade, quer
sob o aspecto de legalidade, quer sob o aspecto de
juridicidade, quer sob o aspecto de valor patrimonial
ou até de valor financeiro, já que era um contrato ex-
presso em Cruzeiro, moeda que não se encontra vi-
gente no nosso País pelo menos há seis anos.

Além de todos esses aspectos, permito-me
aproveitar os últimos minutos que me restam para
abordar a questão do registro nos livros próprios. Ale-
ga o Ministério Público que, além do contrato citado,
existe uma fotocópia não autenticada de um registro
desse contrato num Livro de Transferências de Ações.
Pode ter acontecido. Ninguém discute.

Só que o que aconteceu com esse livro? Ele foi
anulado mediante a posição de um carimbo escrito
”cancelado“. Esse livro foi depois extraviado. O extra-
vio do livro foi publicado no Diário Oficial do Estado de

São Paulo na data de quarta-feira, 29 de dezembro
de 1993 – a página autêntica está aqui, comunicando
o extravio do livro. Foi publicado também no Diário do
Comércio da mesma data: 29 de dezembro de 1993.

Mediante essas duas publicações, onde estava
o registro daquele natimorto contrato, bem como o
seu cancelamento mediante a posição do carimbo de
”cancelado“, foi substituído, mediante autorização da
Junta Comercial de São Paulo, por esse contrato aqui
que, naturalmente, não tem mais o registro daquela
transação porque era uma transação que não chegou
a convalidar.

Se pegarmos o jornal O Globo de ontem, vere-
mos que o jornal consultou uma série de juristas ”ex-
pert“ em direito comercial e que disseram que, para
que essa operação fosse correta – da maneira que eu
dizia – teriam que aparecer esses documentos, essas
publicações, o novo livro registrado na junta e tudo
mais. Pois bem, a esses juristas, cujos nomes desco-
nheço – mas o jornal sabe quem são –, quero disponi-
bilizar os livros bem como as publicações de jornal
apenas para testar de forma inequívoca que essa foi a
efetiva realidade do que aconteceu.

O que haveria de mal em que nós, juntamente
com outras 26 empresas, procurássemos discutir às
vésperas de uma licitação possibilidades de associa-
ção? Nada. Até hoje a lei das licitações permite que
duas, três, quatro ou cinco empresas se associem
sob forma de consórcio, com o fim exclusivo de dispu-
tar e – se vencer – contratar os resultados de uma lici-
tação pública.

Disponibilizo aqui, Sr.Presidente, estas informa-
ções para todos os Colegas Senadores, para a im-
prensa e principalmente para o Procurador-Geral da
República, Dr. Geraldo Brindeiro, que, de maneira um
tanto quanto precipitada, a meu ver, procurou, numa
entrevista concedida no último sábado, dar credibili-
dade aos documentos em poder do Ministério Público
como se fossem a expressão definitiva da verdade.
Transformou S. Exª um documento não-registrado de
fevereiro de 1992 no retrato da situação da empresa
nos dias, meses e anos subseqüentes.Não teve o cui-
dado de, como fiscal da lei – aliás, o maior fiscal da lei
em nosso País, pois é uma das atribuições que esse
órgão tem –, de, pelo menos, dirigir-se à Junta Co-
mercial via internet, na qual esses dados estão apre-
sentados, verificar se esse contrato efetivamente al-
gum dia foi registrado ou peticionar ao Juiz que deter-
minasse à empresa encaminhar os livros a Juízo para
que pudesse analisar se esse contrato alguma vez foi
registrado no Livro de Registro de Ações. Se o tivesse
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feito, certamente, verificaria que esse contrato, embo-
ra assinado e com firma reconhecida, não produziu
qualquer efeito.

Infelizmente, como afirmei no início do pronunci-
amento, a versão, principalmente na vida pública, su-
pera os fatos. Mas não podemos nunca perder a es-
perança, porque a verdade, ainda que tardia, vale a
pena. Para isso, nunca é demais fazer apenas uma
pequena comparação com um dos maiores nomes da
História do Brasil, Tiradentes, cuja frase está até hoje
espelhada na bandeira de Minas Gerais: ”Liberdade
ainda que tardia“, frase que poderia ter sido dita por
ele, por Gandhi, em agosto de 1947, na independên-
cia da Índia, por Nelson Mandela, vendo finalmente a
conquista de direitos iguais dos negros na África do
Sul, e por todos aqueles que lutaram por muito tempo
para chegar à liberdade.

Quero dizer, Senhores Senadores, que a verda-
de, embora ainda que tardia valha a pena, ela tardia é
sempre uma injustiça, porque é o triunfo da injustiça e
da mentira.

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

lhães) – Com a palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr.Presidente, quis falar há alguns dias, mas lamen-
tavelmente não foi possível. Não obstante, achei por
bem, até porque julgo a matéria atemporal, solicitar
que seja feito um registro nos Anais da Casa da pes-
quisa que foi realizada pelo Vox Populi por encomen-
da da World Wildlife Fund (WWF), do Instituto Socio-
ambiental e do Greenpeace. Essa pesquisa ouviu
cerca de 503 pessoas, e o universo de pessoas pes-
quisadas se colocou numa perspectiva de ser contra
qualquer tipo de ação política que não leve em conta
o respeito pela preservação do meio ambiente. A pes-
quisa foi realizada recentemente, nos dias 20 e 21 de
maio.

Foi muito interessante observar que as pessoas
pesquisadas — já que foi feita por telefone — são
aquelas que dispõem de um aparelho telefônico, em-
bora isso não indique, necessariamente, uma condi-
ção social de classe média, mas, de pessoas que têm
algum poder aquisitivo; significa também que pesso-
as das mais diferentes camadas da sociedade, que
dispõem de um aparelho telefônico, foram ouvidas
por esse tipo de pesquisa. E essas pessoas, talvez
sem a devida consciência do ponto de vista da nossa
Constituição, mas com a devida consciência do ponto
de vista dos direitos que temos de usufruir um ambi-

ente saudável, agora e no futuro, dos benefícios de
uma natureza preservada, principalmente pensando
nas gerações futuras, estavam devidamente respal-
dadas no que diz o art. 186 da nossa Constituição Fe-
deral, quando fala da função social da terra.

No art. 186, da Constituição Federal, há quatro
incisos e estes caracterizam o que seria a função so-
cial da terra. Lá está escrito, de forma peremptória,
sobre a função social da terra; que uma determinada
propriedade tem uma função social. No seu inciso I,
observa-se o aproveitamento racional e adequado da
propriedade. No inciso II está a utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis e a preservação do
meio ambiente, etc.

É muito interessante notar o que se constatou
no universo de pessoas pesquisadas.

Foi feita a seguinte pergunta: A conservação
das florestas, no Brasil, é um obstáculo ao desenvol-
vimento nacional, pois impede o aumento da oferta
de terras agrícolas? Cerca de 10% concordaram com
essa afirmativa.

Depois veio a segunda pergunta: A conserva-
ção das florestas não atrapalha o desenvolvimento?
Com a tecnologia existente, as terras já desmatadas
são amplamente suficientes para aumentar a produ-
ção agrícola? Notem que, contra 10%, 88% dos pes-
quisados responderam que, com as novas técnicas já
existentes, é possível utilizarmos as áreas que já fo-
ram degradadas, e termos rentabilidade agrícola sufi-
ciente.

Mais ainda, Sr. Presidente. Também foi feita esta
pergunta: Para o Brasil se desenvolver, é preciso que
todo o seu território seja ocupado por atividades agro-
pecuárias, mesmo que isso implique no desmata-
mento e em danos à fauna, à flora e ao meio ambiente
em geral? E 6% dos pesquisados responderam favo-
ravelmente que se deve fazer essa ampliação da fron-
teira agrícola, mesmo que signifique todos esses pre-
juízos. E a segunda pergunta foi esta: A conservação
ambiental não prejudica o desenvolvimento do Brasil,
sabendo-se que existem muitas atividades econômi-
cas rentáveis que não agridem o meio ambiente e ge-
ram empregos para os brasileiros? E 93% do universo
dos pesquisados responderam favoravelmente a
essa afirmação.

De sorte, Sr. Presidente, que quero deixar regis-
trada nos Anais da Casa a pesquisa por inteiro, por-
que são muito felizes as informações que aqui temos
para que o Congresso Nacional, os Parlamentares, o
Poder Executivo, enfim, aqueles que têm o poder de
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estar dando rumos à nossa economia, fiquem bem
atentos para os números que aqui estão indicados.

Essa pesquisa ocorreu no bojo da discussão do
Código Florestal, em que o Deputado Moacir Miche-
letto estava propondo o aumento do corte raso na
Amazônia, diminuindo a reserva legal de 80% para
50%, e no cerrado amazônico, diminuindo de 50%
para 35%.

A sociedade brasileira manifestou-se, com mui-
ta veemência, contra essa proposta de ampliarmos a
fronteira agrícola, visando, única e exclusivamente,
àquela velha estratégia do crescimento econômico
pelo viés de estarmos debelando, cada vez mais, os
nossos recursos naturais. Essa proposta foi rechaça-
da em um único final de semana, em que o Congres-
so Nacional recebeu cerca de 20 mil e-mails, onde as
pessoas protestavam, sem falar no que recebemos
durante a semana – cartas, telefonemas –, tudo o que
foi feito em termos de cobertura, nos meios de comu-
nicação, em que as pessoas podiam manifestar-se.

Devo registrar que a opinião pública foi infor-
mada com bastante competência pelos meios de co-
municação a respeito da proposta do Deputado Mo-
acir Micheletto. O que aconteceu e ocorre, neste
momento, é um recado muito importante para um
segmento social, tanto dos políticos quanto dos gru-
pos empresariais, de que a sociedade já não mais
aceita o velho discurso do desenvolvimento pelo de-
senvolvimento. Lembro-me que antigamente era mu-
ito fácil acusar os ambientalistas e os Parlamentares
compromissados com a defesa do meio ambiente
de serem atrasados e contra o progresso. Graças a
Deus que, ao longo de mais de vinte anos, um gru-
po de pessoas, de cientistas, de pesquisadores e
daqueles que se identificam com a defesa do meio
ambiente, trabalhou até à exaustão, mas com muita
competência e compromisso, a fim de poderem falar
em um novo modelo de desenvolvimento que não
seja o velho paradigma calçado na idéia do lucro
imediato de sacrificar os recursos de um milênio
pelo lucro de dez, cinco ou até mesmo de três anos;
a velha idéia de que floresta não é um bem econô-
mico, de que a nossa biodiversidade não tem valor e
de não medir os custos ambientais de suas ativida-
des econômicas, porque esses custos constituem
prejuízos inclusive econômicos numa perspectiva de
curto prazo.

Vejam V. Exªs que, enquanto um hectare de
floresta, se for corretamente manejada, ou devida-
mente trabalhada com todos os critérios de manejo
florestal e de certificação de origem, dá um retorno

de 71%, derrubando-se a floresta com a finalidade
de plantar capim haverá um retorno de 4,2%.

Quem é atrasado? São os ambientalistas que
defendem que a floresta é a nossa galinha dos ovos
de ouro e que nela há riquezas que podem ser mui-
to maiores e melhores em termos econômicos, soci-
ais e ambientais do que a velha prática da expansão
da fronteira agrícola, ou aqueles com mentalidade
atrasada, que pensam que derrubar e derrubar flo-
restas para plantar capim é a redenção da nossa
agricultura, da nossa pecuária?

Sr. Presidente, trago esses dados e quero dei-
xá-los nos Anais da Casa, porque constituem um re-
cado claro de que a sociedade brasileira, a juventude,
está passando por uma fase muito interessante. Lem-
bro que, antigamente, para mobilizar as pessoas, era
fundamental ter uma bandeira específica: o aumento
salarial, mais emprego, qualquer coisa que as moves-
sem por um sentido da corporação de que faziam par-
te. Hoje, graças a Deus, a maioria dos brasileiros co-
meça a se movimentar e a se mobilizar por bandeiras
que sejam de interesse da sociedade como um todo.
Se observarmos os episódios da Marcha de Brasília e
de Coroa Vermelha e, recentemente, a luta que a so-
ciedade brasileira levou a cabo contra a mudança do
Código Florestal nos termos propostos pelo Deputa-
do Moacir Micheletto, é mais do que certo aquilo que
estou afirmando. A sociedade brasileira hoje tem um
sentido de coletividade bem maior. Antes, estávamos
sempre ligados à nossa corporação, ao nosso inte-
resse imediato; atualmente, as pessoas se mobilizam
na defesa das florestas.

Fiquei muito feliz, quando vi que as minhas filhas
de 10 e 6 anos queriam, de qualquer forma, participar
da manifestação, que estava marcada, contra a derru-
bada das florestas. Graças a Deus, o projeto foi arqui-
vado antes. Elas disseram que queriam ir mesmo as-
sim – as crianças gostam muito de se mobilizar –, mas
argumentei que, naquele momento, não havia necessi-
dade, porque o projeto estava arquivado até que se
chegasse a um acordo sobre o Código Florestal.

É incrível como a sociedade brasileira, hoje, tem
um sentido de coletividade bem maior do que há dez
anos. Os dados aqui mencionados dão conta de que
o Congresso Nacional deve ficar atento para os proje-
tos que são votados. Prestei muita atenção em como
votaram alguns Deputados. Havia 14 Deputados para
votar a proposta do Deputado Moacir Micheletto, mas,
no dia da votação, havia apenas 13 presentes. Des-
tes, dez votaram favoravelmente à proposta, e só três
votaram contra: eu, o Deputado Marcos Afonso e um
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Deputado do PMDB do Estado do Pará. Esqueci o
nome de S. Exª, depois mencionarei, mesmo come-
tendo uma injustiça. S. Exª foi muito corajoso; foi o
único da bancada de sustentação do Governo que
teve coragem de votar a favor da sociedade e do povo
brasileiro. Naquela oportunidade, ouvi alguns Depu-
tados e Senadores dizerem que expandir a fronteira
agrícola era a única saída para o crescimento da agri-
cultura, para salvarmos o desenvolvimento de nosso
País. Ora, Sr. Presidente, já devastamos a maior par-
te da Mata Atlântica, que hoje se restringe a 8%.
Argumentar que a salvação da lavoura está no au-
mento do corte raso na Mata Atlântica é, no mínimo,
subestimar a nossa inteligência.

Sobrevoando a Bahia, vi aquelas bonitas ilhas
de Mata Atlântica. Dava-me dor no coração verificar
que havia muitas áreas completamente carecas,
como costumamos dizer na Amazônia. E a parte com
cobertura vegetal era um verdadeiro espetáculo.
Aquelas pequenas ilhas de floresta nativa não devem
ser derrubadas, não podem significar a expansão e a
redenção da economia do Estado da Bahia. Ao con-
trário, a redenção e a expansão da economia dos
Estados da Bahia, São Paulo e, Minas, está em inves-
tirmos nas áreas devastadas, mas usando tecnologia
e qualidade, para obtermos um maior resultado, sem
precisarmos pressionar mais as nossas florestas.

A Assessoria do Senado trouxe-me a resposta
que pedi: o nome do Deputado que corajosamente
votou contra a proposta do Deputado Moacir Michel-
leto é Jorge Costa, do PMDB do Pará. Não quero sa-
tanizar os colegas que concordaram com aquela pro-
posta, até porque o próprio Deputado Moacir Miche-
letto, no debate que travamos na TV Senado, concor-
dou em que preferia deixar como estávamos advo-
gando: manter 80% na Amazônia e 50% no cerrado
amazônico, até que se faça o zoneamento ecológi-
co-econômico.

Se essa compreensão já estivesse posta antes
de criada toda a confusão, hoje eu não estaria fazen-
do este discurso, talvez essa pesquisa não tivesse
sido feita. No entanto, Deus escreve certo por linhas
tortas, e tenho certeza de que tudo isso aconteceu,
para que os políticos, principalmente os do Congres-
so Nacional, passem a ter uma melhor sintonia com o
que está sendo produzido em termos de ciência.

A ciência diz que é possível ampliar nossa capa-
cidade de produção bovina sem derrubar florestas; se

for o caso, dobrá-la, na Amazônia. Também afirma
que a Amazônia não é toda fértil, isto é, existe uma
maior quantidade de terras ácidas e uma grande
quantidade de terras que são úmidas, não propícias à
agricultura e à pastagem. Hoje, está provado que os
pastos reformados têm maior rentabilidade que os
pastos feitos pelo processo de derrubada ou queima-
da da floresta. Isso é um fato, e alguns pecuaristas
até estão apostando nesse novo modelo, nessa nova
forma de agir e pensar.

Quando vejo pessoas dizerem que os ambienta-
listas e os ecologistas são atrasados, fico pensando
que, se essas pessoas lessem um pouquinho mais e
verificassem o que está acontecendo na vida real
com alguns programas de desenvolvimento sustentá-
vel na Amazônia e em algumas regiões de nosso
País, não nos colocariam essa pecha. Pelo contrário,
fariam uma crítica do modelo implementado, que há
20 anos vem sendo levado a cabo e não tem dado as
respostas econômicas, sociais, ambientais e assim
por diante.

Penso que alguns setores a estão fazendo, por-
que o empresário de visão não quer derrubar a flores-
ta por derrubar: quer que seu empreendimento tenha
retorno econômico. Ele não visa apenas ao lucro: de-
seja que seu empreendimento tenha retorno econô-
mico e social, cumprindo a função social que uma
propriedade deve ter, seja pública ou privada. Cada
propriedade deve cumprir essa função social de dar
respostas em termos econômicos.

De sorte que fico feliz com os dados que aqui fo-
ram apresentados e por saber que boa parte dos seg-
mentos sociais que estão em sintonia com o novo pa-
radigma de desenvolvimento para o nosso País o es-
tão também, de certa forma, com o que pensa e dese-
ja a sociedade brasileira: um desenvolvimento que
não leve à destruição das nossas florestas. Aliás, na
Amazônia, já há 12% de área com corte raso e 27%
com ação antrópica, ao passo que, nas demais re-
giões, no caso da Mata Atlântica, há apenas 8%, que
deverão ser necessariamente preservados, para que
não causemos um dano ambiental imperdoável e irre-
parável no decorrer do tempo, com prejuízos muito
grandes para as gerações futuras.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE A SENADORA MARINA SILVA
EM SEU DISCURSO.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador José Jorge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna
movido pelo sentimento de preocupação com as con-
seqüências geradas a partir dos cortes apostos pelo
Executivo à Lei Orçamentária aprovada pelo Con-
gresso, que, em algumas áreas, como no Ministério
da Integração Nacional, chegam a 68% e, o que é
mais grave, atingem também a área social, já tão sa-
crificada em nosso País.

Feita a constatação, surge a pergunta: não seria
hora de propormos mudança na elaboração e na exe-
cução do Orçamento? É o momento de o Congresso
repensar o seu papel nessa matéria e marcar uma fir-
me posição em defesa de suas prerrogativas.

Elaborei este discurso logo após a aprovação da
Lei Orçamentária, tendo em mente construir uma
abordagem do atual momento por que passa o Esta-
do de Pernambuco, destacando os avanços da admi-
nistração Jarbas Vasconcelos em seu primeiro ano de
governo e relacionando os projetos a cargo do Estado
e da União, previstos no Orçamento de 2000.Mas, em
vista dos cortes e sem termos um total conhecimento
de sua amplitude, apelo aos companheiros da Banca-
da de Pernambuco para que, juntos, possamos viabi-
lizar a execução dos projetos aqui descritos.

O Estado de Pernambuco está vivendo um mo-
mento especial de sua história recente. A atual admi-
nistração do Governador Jarbas Vasconcelos, com a
cooperação do Governo Federal, está construindo as
bases de um desenvolvimento consistente e susten-
tável.

Imbuídos desse propósito de transformação, a
Bancada de Pernambuco no Congresso Nacional,
unindo esforços ao Vice-Presidente Marco Maciel,
tem buscado apoiar de maneira eficaz as iniciativas
do Executivo estadual, notadamente no que diz res-
peito à alocação de recursos no Orçamento Geral da
União para a conclusão e a implantação de obras es-
truturadoras em todo o Estado.

É grande o esforço despendido pelo Governo
Estadual, objetivando o reordenamento das finanças
públicas, merecendo destaque especial três iniciati-
vas que, ao meu ver, sintetizam a forma competente
pela qual vem se conduzindo a atual administração.
São elas:

– o refinanciamento da dívida estadual, advinda
da emissão fraudulenta de letras financeiras do Te-
souro para financiar o pagamento de precatórios judi-

ciais inexistentes. Autorizado pela Resolução nº
22/99 desta Casa, de cuja elaboração tive o privilégio
de participar ativamente, o Governador Jarbas Vas-
concelos pôde refinanciar um débito de R$360 mi-
lhões de títulos, cuja primeira parcela havia vencido
no mês de junho de 1999, com as demais vencendo
até 2001, em 120 meses, fato esse imprescindível ao
equacionamento da questão financeira em nosso
Estado;

– o êxito atingido com a privatização da Celpe,
Companhia Enérgica de Pernambuco, cujos recursos
da ordem de R$1,73 bilhão serão criteriosamente uti-
lizados para viabilizar o ajuste fiscal do Estado, bem
como promover a execução de projetos estruturado-
res da economia;

– finalmente, a prioridade que o Governo está
atribuindo à reforma administrativa do Estado, enfati-
zando mudanças na forma de atuação, com base em
métodos e procedimentos gerenciais modernos.

Apesar das importantes mudanças no perfil so-
cioeconômico de Pernambuco, ocorridas ao longo
das últimas décadas, quando, segundo dados da Su-
dene, o PIB Estadual saltou de US$5,2 bilhões para
US$22,5 bilhões, entre 1970 e 1997, a qualidade de
vida da maioria da população, entretanto, não acom-
panhou o mesmo ritmo.

Ao lado de uma extraordinária vocação para as
atividades terciárias, que hoje já representam quase
70% do seu Produto Interno Bruto, bem como de uma
acentuada diversificação de sua base industrial, Per-
nambuco convive ainda com o secular anacronismo
estrutural da zona canavieira, em permanente crise, e
com uma conjuntura adversa representada pela re-
gião semi-árida, periodicamente assolada por secas
calamitosas.

Além desses entraves, o Governo de Pernam-
buco vem enfrentando, nos últimos anos, um acentu-
ado desequilíbrio das contas públicas que pratica-
mente eliminou a capacidade de investimento do
Estado. Esse desequilíbrio acentuou-se pela conju-
gação de várias causas, entre elas o crescimento das
despesas com os juros e os encargos da dívida resul-
tantes da já mencionada ”operação dos precatórios“
do Governo anterior; o aumento dos dispêndios com
o componente ”pessoal e encargos“, que atingiu
85,3% da receita corrente líquida, em 1995; a redu-
ção das transferências automáticas do Governo Fe-
deral; bem como o baixo crescimento da economia e
a enorme evasão fiscal.

Dentro desse contexto, desenvolveu-se em Per-
nambuco uma nova forma de governar, articulando a
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participação da sociedade e a eficiência administrati-
va, refletida na própria concepção do Plano Plurianu-
al do Governo para o período 2000/2003, que tomou
como base uma ampla consulta à população median-
te o Programa Governo nos Municípios: Orçamento
Participativo. Por meio desse Programa, o Governo
inicia a desconcentração do desenvolvimento per-
nambucano, promovendo investimentos nas diversas
regiões e nos municípios do anterior do Estado.

O PPA prevê a aplicação, no próximo quadriê-
nio, de valores da ordem de R$21,9 bilhões, com re-
cursos públicos, dos quais cerca de R$4,7 bilhões es-
tão previstos para o ano 2000, sendo o restante relati-
vo ao período 2001/2003.

O Orçamento do Estado para 2000, aprovado
pela Assembléia Legislativa, estabelece a aplicação
de outros R$120 milhões oriundos da privatização da
Celpe, sendo R$150 milhões referentes ao pagamen-
to de débitos com a Companhia Energética, R$100
milhões em parcelas da dívida com a União e os res-
tantes R$120 milhões destinados a contrapartidas
das obras previstas nos projetos que recebem financi-
amento externo. Esses recursos da privatização, que
totalizam R$1,73 bilhão, contribuirão decisivamente
para o Estado, nos próximos anos, sanear as finanças
públicas, viabilizar a estabilidade fiscal e recuperar
sua capacidade de investimento.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, esse am-
biente de mudanças positivas não poderia lograr êxito
em Pernambuco, não fosse lastreado em uma sólida
aliança política formada pela mesma coligação de
Partidos que dá apoio, no Congresso Nacional, ao
Presidente Fernando Henrique. Essa correlação de
forças, que busca contribuir, acima de diferenças par-
tidárias, para o sucesso das reformas empreendidas
pelo Governador, gera também um ambiente de coo-
peração entre os Governos Federal e Estadual, cujos
frutos já começam a ser notados em toda a economia
pernambucana.

A previsão de recursos incluídos no Orçamento
da União para Pernambuco, no ano 2000, totaliza
R$1,415 bilhão. Esse montante de recursos refere-se
aos valores orçamentários alocados para aplicação
por intermédio de órgãos federais, bem como às
transferências destinadas aos Municípios do Estado.

Entre os projetos estruturadores, destinados a
recuperar e a fortalecer a base econômica do Estado,
impulsionando seu desenvolvimento, que receberam
uma atenção especial da Bancada, destaco os de
maior impacto na área de infra-estrutura, incluindo ir-
rigação e abastecimento d’água:

Complexo de Suape. A ampliação do Porto de
Suape deverá contar com um aporte de R$49,9 mi-
lhões do Orçamento Geral da União para o ano 2000,
além da contrapartida do Estado, que deverá ser de
R$8 milhões a R$10 milhões. É o maior destaque de
recursos já consignados no Orçamento da União para
o Complexo Industrial e Portuário de Suape desde o
início das obras, em 1975.

O Complexo está estrategicamente situado pró-
ximo às rotas marítimas internacionais do Atlântico
Sul, sendo conectado pelas principais rodovias e fer-
rovias do Nordeste às principais áreas produtoras de
mercadorias exportáveis como o açúcar da Zona da
Mata, as frutas tropicais do Vale do São Francisco e,
em breve, os grãos dos cerrados, através da Trans-
nordestina e da hidrovia do São Francisco. Já está
sendo concluído um estudo de viabilidade técnica e
econômica de um terminal de grãos, que deverá rece-
ber R$50 milhões de investimentos privados. Este ter-
minal devera transformar Suape* no maior distribui-
dor de grãos do Nordeste, movimentando de dois a
seis bilhões de toneladas de grãos por ano.

BR-232. A duplicação do trecho Recife–Caruaru
vai descongestionar a estrada que constitui a espinha
dorsal do transporte rodoviário do Estado, pois corta
todo o seu território, interligando a capital pernambu-
cana ao interior, constituindo-se um dos principais ei-
xos de desenvolvimento do Estado. Trata-se de uma
obra de 120 quilômetros de rodovia pavimentada,
com custo total estimado em R$160 milhões e previ-
são para conclusão em dois anos e meio.

A União participará neste ano com R$20,4 mi-
lhões. Essa obra veio melhorar e conseqüentemente
reduzir os custos de transporte inclusive dos produtos
da agricultura irrigada do Vale do São Francisco e do
gesso da região do Araripe, que demandam a região
metropolitana do Recife tanto para consumo como
para exportação pelo Porto de Suape. A obra também
possibilitará uma maior integração entre o Recife e os
mais importantes centros urbanos do interior do Esta-
do, como Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Arcoverde,
Belo Jardim e Gravatá.

BR-101. A sua duplicação melhorará as interli-
gações do transporte rodoviário com o centro-sul do
País, facilitando o acesso ao Porto de Suape, propici-
ando uma melhor integração do Recife – maior centro
prestador de serviços do Nordeste – com os demais
centros urbanos localizados ao longo da rodovia,
como Maceió, João Pessoa e Natal, e facilitando o
acesso às praias da costa dourada e ao litoral norte
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de Pernambuco, bem como à zona costeira dos Esta-
dos da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Além dos investimentos já realizados, estão pre-
vistos no Orçamento Geral da União, o aporte de
mais R$4 milhões para este exercício.

Metrô do Recife: com a expansão da rede em
dois trechos, a região metropolitana do Estado passa-
rá a dispor da segunda maior rede de metrô do País,
com 39,5Km de extensão, superada apenas pela de
São Paulo. Essa ampliação vai propiciar a conexão de
toda a rede de trens metropolitanos com o sistema de
transporte por ônibus, evitando a circulação de apro-
ximadamente 200 ônibus no centro da cidade e des-
congestionando o tráfego. O primeiro trecho expande
o metrô em direção à zona sul da região metropolita-
na, uma das áreas mais densamente povoadas da ci-
dade, além de interligar o aeroporto e um dos mais
movimentados shopping center do Brasil com todo o
sistema de transportes urbanos. O segundo conecta
a malha do metrô a um dos maiores bairros populares
do município metropolitano de Camaragibe.

Estão previstos R$ 56,6 milhões para essas
obras de expansão do Metrô do Recife.

Aeroportos: a ampliação e melhoria dos aero-
portos do Estado, inclusive o de Recife e de Petrolina,
proporcionarão muitos benefícios para o desenvolvi-
mento estadual, principalmente pelo incremento ao
turismo e às exportações. O dos Guararapes, em Re-
cife, teve, recentemente, ampliado o seu pátio de taxi-
amento, que agora conta com capacidade para 26 ae-
ronaves. Em breve, terá um novo terminal de passa-
geiros, que terá capacidade para receber 4,5 milhões
de pessoas por ano, proporcionando qualidade e con-
forto comparáveis aos melhores aeroportos do País.
Atualmente o aeroporto tem capacidade para um mi-
lhão e oitocentos mil passageiros e recebe dois mi-
lhões meio. Essas melhorias deverão resultar em um
aumento de 30% a 40% no número de vôos proce-
dentes da Europa e Estados Unidos, tendo o Recife
como destino. O de Petrolina também teve sua pista
ampliada de forma a receber aviões de grande porte,
inclusive para o transporte de frutas para o exterior.
Estão previstos R$ 25 milhões no Orçamento Geral
da União para serem aplicados nessas obras.

Ferrovia Transnordestina : O Governo Federal
também participa da construção da ferrovia que liga o
modal hidroviário do São Francisco com o porto de
Suape e interliga o trecho ferroviário baiano, como o
do Ceará e o de Pernambuco, conectando, assim,
todo o sistema ferroviário regional. A obra está orçada
em R$400 milhões. O esquema de financiamento dos

investimentos prevê a participação do BNDES e da
Companhia Ferroviária do Nordeste, cada qual com
aporte de R$100 milhões, sendo que os R$200 mi-
lhões restantes seriam alocados pelo Finor/Sudene.

Energia elétrica: No setor elétrico, a União in-
vestirá R$31 milhões no sistema de transmissão de
energia de Xingó, em Pernambuco, que está sendo
implantado pela Chesf, com a construção de 180km
de linhas de transmissão e seis subestações.

O Governo Federal também está cooperando
com o Governo do Estado na implantação de um
grande programa de eletrificação rural, denominado
”Luz no Campo“. Esse programa concluirá a eletrifica-
ção de toda a área rural do Estado, aproximadamente
100 mil propriedades, eliminando todo o déficit de ele-
trificação rural dentro dos próximos dois anos.

Irrigação – São vários os projetos de irrigação
que estão sendo implantados em parceria com o Go-
verno Federal. Entre eles, vale destacar a construção
de obras físicas no Perímetro Irrigado Pontal Nor-
te-Sul, que vai receber investimentos da ordem de
R$21,2 milhões do Orçamento Geral da União; a
emancipação do Perímetro Irrigado Senador Nilo Co-
elho, para o qual está previsto R$1,7 milhão e a cons-
trução de obras de infra-estrutura de irrigação de uso
comum, em Serra Talhada, com R$10 milhões.

Abastecimento d’água: É importante destacar o
projeto da Adutora do Oeste, no sertão semi-árido do
Estado*. Esse projeto retira recursos hídricos do rio
São Francisco para a região semi-árida do Araripe. O
investimento total da obra é de R$150 milhões, dos
quais já foram investidos, até 1999, R$35 milhões,
sendo previstos para este ano o aporte de R$15 mi-
lhões. Em dois anos, a adutora deverá abastecer com
água potável mais de 40 localidades em Pernambuco
e no Estado do Piauí.

Outro projeto relevante é o da Adutora de Juca-
zinho, destinada a solucionar o grave problema do
abastecimento de água de Caruaru e de outras cida-
des do agreste. Os recursos previsto no Orçamento
são de R$28 milhões.

Por outro lado, registro a importância do Progra-
ma Águas de Pernambuco, viabilizado por convênio
da Caixa Econômica Federal com o Governo do Esta-
do, que compreende um conjunto de obras funda-
mentais para o abastecimento d’água em 50 municí-
pios do Estado. Neste programa, estão incluídas
obras como a barragem do rio Pirapama, que vai re-
forçar o abastecimento da região metropolitana, e a
adutora de Arcoverde, que vai garantir o fornecimento
d’água no sertão.
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Revitalização de Centros Urbanos: Um esforço
especial da Bancada de Pernambuco foi igualmente
dedicado à região metropolitana do Recife, no sentido
de assegurar recursos para que os municípios pudes-
sem enfrentar os graves problemas de melhoria e
complementação da infra-estrutura urbana.Assim, fo-
ram contemplados, entre as emendas coletivas da
Bancada, os municípios do Recife, Paulista e Jaboa-
tão, com destaques orçamentários para a realização
de projetos específicos de revitalização urbana e
obras emergenciais. Os recursos consignados no
Orçamento Geral da União são, respectivamente, de
R$11,6 milhões para Recife, R$10 milhões para Pau-
lista e R$9,5 milhões para Jaboatão.

Projetos de Desenvolvimento Social: Na área de
desenvolvimento social, destaco as ações do Gover-
no Federal em Pernambuco através dos programas
de apoio às populações carentes, a exemplo do Co-
munidade Solidária e, principalmente, do Programa
de Erradicação de Mão-de-Obra Infantil, implantado
na área da cana, e de Garantia de Renda Mínima.

Fundef: O Brasil vem conseguindo grande êxito,
já reconhecido inclusive no exterior, com o programa
de universalização do acesso das crianças e jovens
ao ensino fundamental, em que a preocupação com a
oferta de vagas, a qualidade do ensino e a valoriza-
ção do magistério são diretrizes prioritárias na aplica-
ção dos recursos públicos. Esse novo cenário da edu-
cação foi consolidado com a criação do Fundef, uma
das ações mais acertadas do atual Governo, que en-
controu consistente respaldo no Congresso Nacional.

Tive a honra de ser relator da Emenda Constitu-
cional nº14/96, criando o Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza-
ção do Magistério, que levou o Brasil a ter, já em
1999, o total de 95,5% das crianças de 7 a 14 anos
matriculadas em diversos sistemas públicos e priva-
dos. Em Pernambuco, já em 1998, a rede escolar
atendeu a 96,1% dos seus alunos com idade de 7 a
14 anos. Além disso, o Fundo trouxe uma melhoria
significativa dos salários dos professores públicos do
ensino fundamental e ampliação da oferta de cursos
de aperfeiçoamento.

Ensino técnico superior: O Governo Federal
está ainda destinando recursos no Orçamento Geral
da União-2000 a projetos de educação profissional e
superior, garantindo o funcionamento de novos recur-
sos técnicos do Centro Federal da Educação Tecnoló-
gica – CEFETE, criado ano passado, com aporte de
R$ 28,4 milhões, além dos cursos de graduação da
Universidade Federal de Pernambuco, com R$ 211,7

milhões, bem como da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, com R$ 63,4 milhões. Ademais, mere-
ce destaque o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, cuja alocação de recursos foi da ordem
de R$ 48,9 milhões, abrangendo as atividades de ali-
mentação escolar, manutenção, desenvolvimento e
ampliação, construção e reforma de escolas. Por últi-
mo, vale ressaltar que as Escolas Agrotécnicas Fede-
rais, localizadas nos Municípios de Barreiros, Belo
Jardim, Petrolina e Vitória do Santo Antão, deverão
receber, para funcionamento dos cursos de educa-
ção profissional, cerca de R$ 16,7 milhões, no exercí-
cio atual.

Saúde: Na área de saúde, o Orçamento consig-
nou R$ 469,1 milhões para o atendimento assistenci-
al básico nos municípios, por meio de incentivos fi-
nanceiros, bem como para o atendimento ambulatori-
al, emergencial e hospitalar, dentro das ações do
SUS. Destaco ainda a Emenda Coletiva da Bancada
Federal que destinou R$10 milhões para a conclusão
do projeto do Pronto Socorro Cardiológico do Hospital
Oswaldo Cruz, em Recife.

A União também está presente no Programa de
Modernização e adequação de unidades de saúde do
Sistema Único de Saúde e na implantação e amplia-
ção das unidades de urgência/emergência e de ges-
tantes de alto risco e das unidades de Hematologia e
Hemoterapia, com recursos de R6,2 milhões. Através
da Fundação Nacional de Saúde, serão aplicados
R5,8 milhões em projetos de melhorias sanitárias do-
miciliares, construção, ampliação e melhoria de siste-
mas de coleta e tratamento de esgotos sanitários, de
serviços de abastecimento de água e de sistemas de
coleta, tratamento e destinação final de resíduos sóli-
dos. Além disso, recursos da ordem de R$12,7 mi-
lhões estão alocados ao Fundo Nacional de Saúde,
beneficiando 35 municípios do Estado, com a aquisi-
ção de unidades móveis de saúde, construção de no-
vas unidades, bem como reforma e aquisição de equi-
pamentos para unidades já em funcionamento.

Segurança Pública: Os recursos orçamentários
previstos para o ano 2000 importam em R$43,4 mi-
lhões, destinados a construção, ampliação e reforma
de estabelecimentos penais. Merece destaque espe-
cial as ações desenvolvidas conjuntamente pelo Go-
verno Federal e pelo Governo do Estado, através do
Projeto Mandacaru, objetivando combater o crime or-
ganizado.

Projetos a Serem Executados nos Municípios:
As administrações municipais merecem um destaque
especial no OGU-2000.Através de uma ação articula-
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da da Bancada Federal foram alocados R$442 mi-
lhões, beneficiando 158 municípios do Estado. Os
projetos municipais contemplados abrangem um
grande número de obras, predominantemente nas
áreas de habitação popular, saneamento básico e
melhorias sanitárias, coleta e tratamento do lixo, in-
fra-estrutura hídrica, implantação de infra-estrutura
esportiva e espaços culturais, implantação e adequa-
ção de unidades de saúde do SUS, melhorias em es-
colas do ensino fundamental e execução de obras
emergenciais.

Ao finalizar este pronunciamento sobre a impor-
tância do Orçamento da União para o desenvolvimen-
to de Pernambuco, relembro que o nosso Estado de-
tém enormes potencialidades econômicas, associa-
das atualmente a um ambiente extremamente favorá-
vel do ponto de vista político e institucional. O Gover-
no e as lideranças políticas, aliadas a uma ampla par-
ticipação da sociedade, estão criando as condições
ideais para a retomada do desenvolvimento do Esta-
do, e é exatamente na união dessas forças que reside
a expectativa de toda a população pernambucana
para transformar em realidade os projetos estrutura-
dores previstos no Orçamento de 2000. Na certeza da
mobilização da Bancada Federal de Pernambuco, no
sentido de sensibilizar o Governo Federal para o mo-
mento de transformação por que passa nossa socie-
dade, é que reafirmo minha confiança em um futuro
promissor para o nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. José Jorge,
o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pela Sra. Marina Silva.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Conce-
do a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Sras e Srs. Senadores, a exem-
plo do que fez há pouco nesta Casa a nobre Senado-
ra Thelma Siqueira Campos, eu gostaria de tecer al-
guns comentários a respeito da visita de Sua Exce-
lência o Senhor Presidente Fernando Henrique Car-
doso ao território tocantinense. De fato, Sua Excelên-
cia foi recebido pela população tocantinense com mu-
ito carinho, com muito respeito, com muita satisfação,
uma vez que seu Governo tem sido extremamente so-
lidário com o esforço que o Estado do Tocantins vem
realizando a fim de estabelecer seu processo de de-
senvolvimento.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso se
fez acompanhar de várias autoridades federais. Esta-
vam com ele o Ministro das Minas e Energia, Dr. Ro-
dolpho Tourinho Neto, o Ministro da Educação, Pro-
fessor Paulo Renato Souza, o Ministro Interino da
Agricultura, Dr. Márcio Fortes, o Presidente da Eletro-
brás, Dr. Firmino Ferreira Sampaio Neto Stoltz, o Pre-
sidente da Aneel, Dr. Mário Abdo. E que bom que es-
sas autoridades responsáveis por setores importan-
tíssimos da estrutura governamental puderam colo-
car o seu olho clínico no trabalho que vem sendo de-
senvolvido no Tocantins, que tenham ido ali testemu-
nhar o esforço que a brava gente tocantinense, capi-
taneada pelo Governador Siqueira Campos, vem fa-
zendo com vistas a criar condições para a organiza-
ção da sua economia e, seguramente, dotar o Tocan-
tins dos meios necessários ao estabelecimento de
um processo de desenvolvimento, de prosperidade,
conseqüentemente, podendo oferecer a sua popula-
ção uma condição melhor de vida.

Foi Sua Excelência recebido no canteiro de
obras da mais importante obra em execução no Esta-
do do Tocantins, a Hidrelétrica Luís Eduardo Maga-
lhães.Ora, Srª Presidente, Srase Srs.Senadores, essa
usina é de transcendental importância não apenas
para o Tocantins, mas para todo o Brasil, uma vez
que, com a energia elétrica, insumo fundamental, pro-
cura-se mitigar os efeitos de uma demanda reprimida
pelo País afora. E é no Tocantins, um Estado novo,
cravado no coração do Brasil, que se revela um po-
tencial energético extraordinário, com o aproveita-
mento das bacias do Araguaia e do Tocantins. Por
essa razão, a conclusão da Usina Hidrelétrica Luís
Eduardo Magalhães, que vai gerar 850mw no seu pri-
meiro funcionamento, está prevista para setembro do
próximo ano.

A usina foi construída pelo setor privado e tem
demonstrado a eficiência, o zelo e a competência da
Investco, empresa encarregada por sua construção
que, procurando baratear os custos e aplicando tec-
nologias das mais avançadas, vem criando condições
para que a usina tenha sua execução cumprida den-
tro do cronograma físico–financeiro estabelecido. A
execução da obra é um orgulho para o Estado do To-
cantins e para o Brasil, pois aproveita o potencial
energético do rio Tocantins, principal manancial que
banha o Estado. Há estudos prontos e aprovados
para a construção de mais cinco hidrelétricas do mes-
mo porte.

Sua Excelência o Presidente da República foi vi-
sitar a obra que integra o Plano Plurianual, uma obra
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que resultará em aproveitamento energético múltiplo
graças ao barramento das águas, quer para ativida-
des turísticas, pesqueiras ou de irrigação. Sua Exce-
lência lá esteve de coração aberto, com a vista volta-
da para o futuro do País, para resgatar uma dívida
que a União tem para com o Estado do Tocantins e
para agradecer a solidariedade que as lideranças do
Tocantins, em diversos níveis, têm demonstrado ao
seu Governo.

E foi seguramente satisfazendo a um desejo
pessoal do administrador, que quer ver mitigados os
efeitos danosos das desigualdades regionais, que foi
levar ao Tocantins – Estado novo, emergente e muito
necessitado – muitas das obras importantes que inte-
gram o seu Plano Plurianual. Por isso, Sr. Presidente,
gostaria aqui de expressar a alegria imensa, a satisfa-
ção enorme que sente o povo tocantinense ao ver re-
conhecida não só essa solidariedade, não só essa
necessidade, mas de poder observar que num futuro
não muito remoto, várias das necessidades, vários
dos potenciais latentes serão aproveitados.

Por essa razão o Senhor Presidente, segura-
mente num dos momentos de maior inspiração de
sua administração, chega ao Tocantins – este Estado
novo e certamente um dos Estados que mais precisa
da presença do Governo Federal, repito – de forma
marcante, de forma a assegurar uma mudança acen-
tuada no processo de desenvolvimento do nosso
Estado, e não apenas com as obras que ali estão sen-
do realizadas. Anunciou o Senhor Presidente aporte
financeiro para a criação da Universidade Federal do
Tocantins, aspiração mais forte, mais expressiva da
nossa população, sobretudo da nossa juventude. Não
foi por menos o calor e o entusiasmo que cercaram o
Presidente quando dessa manifestação, quando da
afirmação de que enviaria a esta Casa a mensagem
do projeto de lei de criação da Universidade Federal
do Tocantins. Tocantins é o único Estado da Federa-
ção que ainda não tem universidade federal, e vem o
Presidente Fernando Henrique resgatar essa dívida
forte e antiga para com a nossa população.

O Senhor Presidente anunciou ali também a
construção de cinco novas hidrelétricas de portes se-
melhantes ou parecidos com o da Hidrelétrica Luís
Eduardo Magalhães. Essa hidrelétrica já tirará o To-
cantins da condição de importador para exportador
de energia, contribuindo para diminuir demandas re-
primidas em outras regiões do País, notadamente as
regiões Sudeste e Sul. A anunciada construção das
novas cinco hidrelétricas também dará essa contribui-
ção e permitirá que esse insumo tão comezinho, tão

utilizado, tão comum, tão trivial nas zonas urbanas
deste País possa atender não só à demanda de um
consumo cada vez maior de um País que procura se
industrializar, aprimorar e modernizar seu parque in-
dustrial, mas sobretudo oferecer ao meio rural uma
condição semelhante àquela proporcionada ao cida-
dão do meio urbano.

Por essa razão, anunciou também S.Exª a dupli-
cação do Linhão Norte-Sul, que é a rede que interliga
os dois grandes sistemas nacionais de energia elétri-
ca. Essa duplicação permitirá que esse volume de
energia elétrica seja transportado em maior quantida-
de e com qualidade para as diversas regiões do País,
onde a demanda é cada vez maior.

Anunciou também o Sr. Presidente que, naquele
momento, já tinha elementos técnicos convincentes
para reconhecer a dívida da União com o Tocantins,
dívida cobrada por todos nós, à frente o Governador
Siqueira Campos, desde a criação do nosso Estado,
que era um preito consagrado no texto constitucional,
que criava o Estado e o equiparava ao então re-
cém-criado Estado de Mato Grosso do Sul. Esse re-
conhecimento, Srª Presidente Thelma Siqueira Cam-
pos, Srªs e Srs. Senadores, conferirá ao Tocantins
uma forma de avançar no seu processo de desenvol-
vimento, queimar etapas do seu processo de desen-
volvimento. Se contássemos apenas com os recursos
do Estado, seguramente levaríamos muito tempo
para realizar as obras de infra-estrutura que o Estado
tanto requer e para oferecer à nossa população os re-
sultados de um Estado desenvolvido, de um Estado
próspero.

Esse reconhecimento vem em muito boa hora,
pois permitirá que essa dívida seja paga em obras,
em realizações, em frutos extremamente positivos
não só para o robustecimento da economia do Esta-
do, mas seguramente em ações sociais que virão mi-
tigar ainda mazelas que afligem a nossa população,
como no que diz respeito ao sonho de tantas famílias
com relação à casa própria. Ainda são muitos os mo-
radores do Tocantins, Srª Presidente testemunha que
é V. Exª , muitos os pais de família que ainda habitam,
com sua mulher e filhos, em casas que afrontam a
dignidade humana; que são de palha, parede e cober-
tura; que não têm ainda a garantia necessária aos di-
versos benefícios que, hoje, a Ciência e a Tecnologia
estão a oferecer a qualquer cidadão, onde o desen-
volvimento é mais acentuado.

Por essa razão, Srª. Presidente, Srªs. e Srs. Se-
nadores, temos razões de sobra para comemorar a
presença do Presidente Fernando Henrique Cardoso
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e vários dos seus Ministros ao território tocantinense,
onde Sua Excelência pôde constatar e testemunhar
in loco que ali se faz um esforço muito grande para
eliminar as mazelas que temos encontrado no País.
Ali se combate o desemprego, a corrupção, a fome
com obras, com trabalho. Por essa razão, também
em um momento de rara inspiração, o Presidente Fer-
nando Henrique chegou a afirmar que o Tocantins é o
símbolo de seu Governo.

Isso nos deixou extremamente motivados, por-
que não é fácil para um Estado novo, pequeno, de
condições limitadas, encravado no interior do País,
distante dos grandes centros, distante das condições
favoráveis que têm os grandes centros construir essa
nova realidade que vimos construindo, graças à perti-
nácia e determinação do grande Governador José
Wilson Siqueira Campos.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Exª.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Senador
Leomar Quintanilha, registro minha alegria diante do
relato que faz hoje nesta Casa. Nossos Estados, em
muitos dos seus aspectos, são semelhantes. Somos
um Estado novo, como disse V. Exª há pouco, distante
dos grandes centros e que enfrenta muitas dificulda-
des. São Estados que precisam de muito investimen-
to público e muita atenção do Governo Federal para
com seu desenvolvimento e, conseqüentemente,
para sua gente. Fico feliz em saber que o Presidente
da República, Senhor Fernando Henrique Cardoso,
levou essas boas notícias ao seu Estado: obras, a as-
sinatura de documentos importantes, a comunicação,
sobretudo, da criação da Universidade Pública Fede-
ral do Tocantins.Por diversas vezes, ouvi aqui pronun-
ciamentos, tanto de V. Exª quanto dos outros dois Se-
nadores que representam seu Estado, brigando por
essa atitude que o Governo Federal acaba de reco-
nhecer e conceder. Assim, irmano-me ao povo do To-
cantins por essa alegria, nesse momento em que V.
Ex.ª relata tudo aquilo que o Presidente da República
e sua Comitiva levaram de positivo para o seu Estado.
Parabéns.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Agradeço a contribuição de V. Ex.ª, que, como eu e
meus Pares do Estado do Tocantins, Senador, luta
pela verdadeira integração da Região Amazônica ao
contexto nacional.

V. Ex.ª também representa um Estado distante
dos grandes centros, que enfrenta problemas seme-

lhantes aos do Tocantins e aos dos demais Estados
da região, e sabe perfeitamente da importância des-
sas obras aqui relacionadas para a integração e o de-
senvolvimento dessa região.

Por essa razão, nobre Senador Moreira Men-
des, temos de realmente comemorar. No momento
em que se ouve no País, com retumbância, os arautos
do descrédito, os que não têm fé, desacreditando do
futuro do País, é preciso que fatos como esse real-
mente os chamem à reflexão, porque um novo País,
um novo Brasil está por ser descoberto nessa região
que orgulhosamente representamos. E são com es-
sas obras de integração que haveremos de ocupar
harmônica e tranqüilamente a Amazônia, que é dese-
jo de muitos países.

Ainda há pouco ouvi o comentário da eminente
Senadora Thelma Siqueira Campos de que, numa es-
cola norte-americana, o mapa da América Latina ti-
nha um traçado parecido ao do Tratado de Tordesi-
lhas. Só que o traçado era feito na posição horizontal,
colocando a parte meridional como sendo a América
do Sul e a parte setentrional como sendo de proprie-
dade internacional. É uma falácia, uma inverdade que
não podemos permitir de forma alguma. Nem pode-
mos permitir que alguns digam, numa cortina de fu-
maça, disfarçando seus reais interesses, que há um
propósito brasileiro de devastação da Amazônia,
quando isso não é real. Queremos aproveitar o poten-
cial que a Amazônia tem para integrá-la ao contexto
nacional e para que o homem amazônico e todo bra-
sileiro possa usufruir da biodiversidade, a riqueza ge-
nética da Amazônia que pode ser efetivamente utili-
zada.

Haveremos, sim, com essas obras que o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso vem trazendo no
seu Plano Plurianual extraordinário – eu ainda não ti-
nha visto um programa tão importante, tão consisten-
te, tão abrangente, que analisa o Brasil pelo inteiro,
que se propõe a integrar o Brasil internamente e às
demais nações –, de eliminar os gargalos e os estran-
gulamentos, quer na área de comunicação, quer na
área de transporte, quer na área de energia. Vejam as
obras que vêm realizando no Tocantins: elas não têm
caráter eminentemente regional. As obras no Tocan-
tins têm caráter nacional. Não só as hidrovias Aragua-
ia-Tocantins, pela qual batalhamos, mas também as
hidrelétricas interessam ao País como um todo, como
interessa a Ferrovia Norte-Sul.

Tenho certeza de que a contribuição desta Casa
será fundamental para que o plano patrocinado pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso possa, de fato,
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trazer ao País e aos brasileiros a tranqüilidade de que
precisamos para crescer e nos transformarmos em
uma Nação próspera, livre e socialmente justa.

Durante o discurso do Sr. Leomar Qu-
intanilha, a Sra. Marina Silva, deixa a cadei-
ra da presidência, que é ocupada pela Sra.
Thelma Siqueira Campos.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra à Senadora Maria do Car-
mo Alves. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Moreira Men-
des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemente,
carta enviada ao meu gabinete subscrita por uma se-
nhora domiciliada na Capital de Rondônia, Porto Ve-
lho, Dª Orestelina, fez-me parar e refletir sobre o que
vem ocorrendo nos últimos anos com os servidores
públicos de modo geral. Por meio dessa carta pude
ouvir a voz não apenas da signatária, mas de todo
esse segmento. Ao que parece, para o Governo, o
servidor público transformou-se em bode expiatório
de todas as mazelas que afligem a Nação.

Tal situação vem se fazendo notar desde o Go-
verno Collor. Como sabemos, há mais de cinco anos
muitas categorias de servidores públicos não têm re-
cebido reajuste salarial. Como convencê-los de que
os seus salários – cujo valor é o mesmo que o de qua-
se seis anos atrás – ainda são suficientes para suprir
todas as suas necessidades? Como ensiná-los a fa-
zer milagres e a dividir os seus salários em gastos
com alimentação, transporte, medicamentos, água,
luz, telefone, vestuário etc?

Não tenho dúvida de que é necessário evoluir e
atualizar os recursos tecnológicos, como a informáti-
ca. Mas, por essa razão, será preciso também sacrifi-
car, da forma como vem ocorrendo, os servidores pú-
blicos, sem os quais o Estado não estará instrumenta-
do para executar as atribuições a ele destinadas na
nova Constituição?

É certo que o País padeceu, nas décadas ante-
riores, do mal da centralização exacerbada, que teve
como conseqüência a estatização. Mas daí a passar
para o extremo oposto, sem muito critério e sacrifi-
cando os servidores públicos e funcionários de em-
presas – algumas já bem lucrativas, mesmo sob o
controle do Estado –, vai uma grande distância!

A preocupação com a organização do serviço
público também não é novidade no Brasil: começou
ainda nos anos 30 com a criação do Dasp, em pleno
Estado Novo, e volta à tona periodicamente com os
discursos de necessidade da sua reestruturação, da
sua modernização e de ampla reforma administrativa.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Gover-
no conseguiu, em grande parte, o que pretendia com
a recente Reforma Administrativa votada aqui no
Congresso Nacional. Posso citar alguns dos mecanis-
mos que influirão decisivamente para a governabili-
dade de várias esferas do Poder, principalmente no
que se refere aos antes incontroláveis gastos com
pessoal de algumas unidades federativas: flexibiliza-
ção da estabilidade dos servidores públicos, possibili-
tando a demissão de servidores estáveis quando as
despesas de pessoal superarem os limites estabele-
cidos em lei; restabelecimento de teto remuneratório
absoluto para os servidores públicos e membros do
Poder, em todos os níveis, válido inclusive para a
soma dos rendimentos recebidos dos cofres públicos,
equivalente à remuneração dos Ministros do Supre-
mo Tribunal Federal, assunto ainda em discussão na
Câmara dos Deputados; fim da unicidade de regime
jurídico para os servidores públicos, cuja obrigatorie-
dade foi excluída da Constituição.

Agora, é imperioso repensar a eficiência e a efi-
cácia do serviço público justamente no item mais im-
portante: o próprio servidor, que faz mover, com mais
ou menos eficiência, dependendo de suas próprias
condições, a máquina administrativa. Sem o servidor,
o Estado não pode existir.

Todos sabemos que a diminuição de custos em
termos absolutos pode ser uma atitude prejudicial aos
próprios interesses nacionais. Algumas categorias do
serviço público, nos mais de cinco anos em que seu
poder aquisitivo deixou de ser atualizado, vê o seu ní-
vel de vida decair.

Quanto à necessidade de valorização do servi-
dor público, isso não constitui nenhuma novidade,
não é bandeira apenas das oposições e já foi defendi-
da por governantes do período autoritário, inclusive,
como registrou, em aula inaugural que proferiu na
Escola Superior de Guerra, em 1970, o próprio Emílio
Garrastazu Médici, então Presidente do Brasil.

Pelo visto, não temos praticamente nada a co-
memorar em termos de avanço no que se refere à va-
lorização do funcionalismo público. Em outra opinião
abalizada, que vem do ex-Ministro Rubens Ricupero,
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hoje Embaixador do Brasil em Roma, em seu artigo
para a Revista do Serviço Público, número 118,
portanto ainda atual, de 1994, denominado ”Profissio-
nalização do Servidor Público – Requisito para o De-
senvolvimento“, pode-se ler:

A profissionalização do serviço público
é, a meu ver, objetivo prioritário e de curto
prazo, ao qual não poderão furtar-se os diri-
gentes máximos do Brasil. Não se pode
conceber um corpo de funcionários do qual
se possa exigir a prestação de bons servi-
ços sem que se lhes possa oferecer, em
contrapartida, a existência de um plano raci-
onal de carreiras, estímulos ao aperfeiçoa-
mento e perspectivas de progressão funcio-
nal, bem como estrutura flexível de salários
que os permita adequarem-se tanto ao nível
de exigências para a função exercida quanto
ao mérito individual devidamente aferido. A
profissionalização dos servidores é uma es-
trada de duas vias. Deles se deve cobrar de-
sempenho profissional. A eles se deve pro-
porcionar as condições para que possam ter
bom desempenho.

É fácil constatar que, na teoria, vindo das mais
diversas tendências, é comum incensar-se o servidor
público. Na prática, porém, o que se vê é um massa-
cre quase generalizado. Abrem-se algumas exce-
ções, em termos de vantagens e remuneração para
as categorias envolvidas com a fiscalização, por
exemplo, mas, para a grande maioria, o que vale é o
pouco caso e o esquecimento. Muitos dos que se en-
quadram nesse caso são justamente aqueles que
têm contato direto com o grande público, para o aten-
dimento no que se refere às atribuições específicas
do Estado.

Por isso, faço um apelo ao eminente Presidente
Fernando Henrique Cardoso, a quem vimos apoian-
do, na maioria das importantes questões aqui apre-
sentadas, que já está na hora de começar a valorizar
o servidor público, profissionalizando-o. Já se conse-
guiram grandes avanços no enxugamento do setor
público com as reformas e as privatizações, com a
possibilidade de maior facilidade para atingir o equilí-
brio fiscal, o mecanismo para conseguir a redução
dos quadros excessivos com base na limitação dos
gastos com pessoal e a possibilidade da dispensa de
servidores estáveis com base nas novas regras.

Está na hora, portanto, de o Governo apresentar
um programa completo e acabado para a melhoria da

qualidade do nosso serviço público, valorizando o
servidor e dando-lhe condições, para que ele possa
exercer, com dignidade, o seu trabalho. Aí se inclui a
questão do salário.

Entendemos não ser possível pensar em valori-
zação do servidor se não houver a instituição de um
plano de carreira sério, com a clara definição das
classes, dos cargos, forma de provimento, requisitos
para promoção – e que isso não se cinja a apenas de-
terminadas categorias, pois é preciso que se olhe o
funcionalismo como um todo.

É conveniente frisar que o §2º do art. 39 da
Constituição Federal estabelece que ”A União, os
Estados e o Distrito Federal manterão escolas de go-
verno para a formação e o desenvolvimento dos ser-
vidores públicos, constituindo-se a participação nos
cursos um dos requisitos para a promoção na carrei-
ra, facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados“. Se este dispositi-
vo for levado a sério, já se terá dado um grande passo
para a qualificação do servidor público e, por conse-
guinte, para a melhoria do Serviço Público.

Mas, a verdadeira profissionalização implica re-
pensar toda a política remuneratória, principalmente
nas carreiras voltadas às atividades específicas do
Estado. Desejo registrar que, nesse campo, o Gover-
no Federal vem atuando com muita clareza. Muitas
são as categorias que, prestando serviços em ativida-
des típicas de Estado, já lograram reajustes ao longo
desses cinco anos a que venho me referindo. Essas
atividades, creio, não se restringem àquelas ativida-
des de fiscalização e de polícia, mas também às de
planejamento de políticas e de avaliação e controle,
para finalidades específicas da gestão pública, que
difere em muito da gestão puramente empresarial,
em função do caráter social e político que lhes é ine-
rente.

Quanto aos cargos em comissão, hoje tidos roti-
neiramente como instrumento político de barganha,
que possibilita exclusivamente o apadrinhamento,
muitas vezes não se levando em conta o real compro-
misso desses servidores como trabalho, e sim o com-
promisso do político com essas pessoas, é necessá-
rio que se proceda à moralização, com a racionaliza-
ção da estrutura administrativa, obedecendo aos
mandamentos constitucionais inscritos no inciso I do
§3º do art. 169, que preconiza a ”redução em pelo
menos vinte por cento das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança“, bem como obser-
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vando o disposto no inciso V do art. 37, onde se esta-
belece que ”as funções de confiança, exercidas ex-
clusivamente por servidores ocupantes de cargo efe-
tivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessora-
mento“. Essa reserva se justifica plenamente, quando
se sabe que ninguém melhor para dirigir do que quem
já conhece a máquina e seu funcionamento.

Estou falando aqui de assuntos que acredito se-
rem do conhecimento de todos os nobres Colegas,
mas que considero necessário se mantenham à tona
até que venham a ser solucionados.

O profissional deve ter os conhecimentos ne-
cessários e acompanhar todas as mudanças no senti-
do de modernizar os seus procedimentos. Então,
faz-se necessário reciclar constantemente os servi-
dores públicos, proporcionando-lhes cursos de atuali-
zação e aperfeiçoamento, previstos na nossa Lei Mai-
or como exigência para a promoção.

Lembramos que, para a preparação e recicla-
gem da mão-de-obra empregada no Serviço Público,
o Governo já dispõe de pelo menos duas instituições
muito bem aparelhadas e que merecem registro: a
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e
a Escola Superior de Administração Fazendária
(ESAF), sem contar, por exemplo, com o Instituto Rio
Branco, que tem finalidade bem mais específica, qual
seja, a de preparar os servidores para a carreira da di-
plomacia.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com me-
lhores condições de trabalho e salários compatíveis
com as atividades exercidas, pode-se ter servidores
motivados e envolvidos com a instituição a que ser-
vem, implicando a satisfação do povo, que é o benefi-
ciário direto do Serviço Público e a finalidade primor-
dial da existência do Estado.

Para não deixar cair no esquecimento, quero
lembrar aos nobres Colegas e fazer um alerta ao Go-
verno: é necessário, é urgente mesmo repensar o
servidor público brasileiro, modernizando as suas
práticas, adequando-o aos tempos atuais, assim
como recuperar os seus salários, já que há mais de
cinco anos muitos deles estão sem reajustes. Assim,
muitas pessoas, como a Srª Orestelina, lá do meu
Estado, poderão sair da situação de desespero e de
desesperança em que se encontram, evitando-se, as-
sim, situações lamentáveis e por tudo condenáveis,

como as ocorridas com o Governador de São Paulo,
Mário Covas, e o Ministro da Saúde, José Serra, ao
que todo o Brasil assistiu estarrecido pelos noticiários
televisivos dos últimos dias.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas
Pinheiro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a vida, às vezes, nos prega peças que
nos deixam realmente desolados e até nos assus-
tam.

Hoje, uma dessas foi a notícia do falecimento
prematuro do Desembargador Wandyr Clait Duarte,
excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, nascido em 1947, já havia alçado, por
competência e denodo, vôos tão altos na sua carreira
de Magistrado, na qual ingressou em 30 de agosto de
1976.

Com sua dinâmica e exemplar administração, o
Dr. Wandyr procedeu a diversas reformas físicas, ad-
ministrativas e para modernização nos prédios dos
fóruns de cidades do interior do Estado, como de Ju-
ara, Porto Gaúcho, Pedra Preta, Primavera do Leste
e Rondonópolis e outras comarcas, para que pudes-
sem cumprir melhor a sua destinação nos dias atu-
ais.

S.Exª criou o Juizado Especial do Consumidor e
propôs a criação do juizado das pequenas e médias
empresas.

Sempre um apaixonado pelas causas do Poder
Judiciário, ao qual dedicou seu tempo, sua inteligên-
cia e seu talento, também gostava de literatura e da
nossa Língua pátria, e, por isso, além de diplomado
em Direito, pela Faculdade de Cuiabá, era também li-
cenciado em Letras, pela Universidade Federal de
Mato Grosso.

Por seu mérito pessoal angariou o reconheci-
mento de diversas instituições de Mato Grosso, das
quais recebeu homenagens como a condecoração
com a Ordem do Mérito de Mato Grosso e a Medalha
do Pacificador, do Ministério do Exército; recebeu
também diplomas como o de Colaborador Emérito do
Exército Brasileiro, Honra ao Mérito, do Batalhão da
Laguna, Amigo da Marinha, Amigo da Brigada; foi o
primeiro cidadão civil a receber a honraria de ser
agraciado com a Ordem do Mérito Militar e várias ou-
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tras honrarias que sua impoluta e laboriosa vida lhe
outorgou.

Foi nomeado Desembargador do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso em 10 de abril e 1992, por ato
da presidência da Corte, tendo tomado posse em
maio daquele mesmo ano. De 1995 a 1997, foi Corre-
gedor-Geral da Justiça do Estado e, atualmente, ocu-
pava o elevado cargo de Presidente daquele Tribunal.

No entanto, a morte não poupa quem quer que
seja. E agora, levou-nos o Dr. Wandyr numa idade
profícua para si e para o seu Estado natal. Não nos
cabe inquirir os desígnios de Deus, mas nos cabe, por
reconhecimento, exaltar o caráter nobre desse jovem
mato-grossense que se foi e expressar aos parentes
enlutados a nossa solidariedade na dor da perda e
desejar-lhes, principalmente aos filhos que agora fi-
cam órfãos – Juliana, Laurita e Alcides –, que tenham
o consolo da lembrança do pai extremoso e do grande
profissional que foi o seu progenitor.

Desejo que este meu pequeno pronunciamento
em homenagem póstuma a um grande conterrâneo fi-
que registrado nos Anais desta Casa, para marcar in-
delevelmente meu sentimento de pesar pelo passa-
mento de um homem de bem.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Tião Via-
na.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 72/00-GLPFL

Brasília, 29 de maio de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Nos termos do regimentais, indico o Senador Ri-

bamar Fiquene para ocupar, como titular, a vaga des-
te Partido na Comissão de Educação, em virtude do
afastamento do senador Eduardo Siqueira Campos.

Cordialmente, SenadorEdison Lobão, Líder do
PFL, em exercício.

OF. Nº 73/00-GLPFL

Brasília, 29 de maio de 2000

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico o Senador Riba-
mar Fiquene para ocupar, como titular, a vaga deste
Partido na Comissão de Assuntos sociais, em virtude
do afastamento do senador Eduardo Siqueira Cam-
pos.

Cordialmente, Senador Edison Lobão, Líder do
PFL, em exercício.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – Serão feitas as substituições solicitadas.

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

É lido o seguinte:

OF. Nº 74/00 – GLPFL

Brasília, 29 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Riba-

mar Fiquene para ocupar, como suplente, a vaga des-
te Partido na Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.

Cordialmente,
Senador Edison Lobão, Líder do PFL, em exer-

cício.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – A Presidência designa o Sr. Senador Riba-
mar Fiquene, indicado pela Liderança do PFL no
Senado Federal, para integrar como membro su-
plente a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Sérgio
Machado enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto do art. 203 do Re-
gimento Interno.

S. Ex as serão atendidos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, entre tantos te-
mas que são diuturnamente debatidos por nós, nos
mais diversos fóruns de discussão, há alguns que
nos tocam em particular e nos provocam uma moti-
vação singular. Desses, destaco um, sobre o qual
centrarei algumas considerações, para as quais
gostaria de ver voltada a atenção desta Casa. Tra-
ta-se da questão da saúde da mulher. Faço-o hoje,
movido não apenas pelo ensejo de duas datas alusi-
vas ao tema, mas porque, sendo médico, assumi,
em minha jornada de homem público, integral com-
promisso com as matérias concernentes à saúde e
à manutenção da vida.
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Além do mais, tenho a clara percepção de que
o atendimento à saúde da mulher, longe de constitu-
ir uma política de privilégio, é uma política afirmativa
dos direitos humanos e, em particular, do direito de
cada mulher, de cada cidadã brasileira ter assegura-
do o acesso aos benefícios e procedimentos de sa-
úde.

A oportunidade de que falava eu e que suscita
meu pronunciamento de hoje está ligada à proximi-
dade do Dia Internacional de Ação pela Saúde da
Mulher e do Dia Nacional de Redução da Mortalida-
de Materna, este último instituído em Portaria Minis-
terial de 1994, a ser comemorado em todo 28 de
maio. Segundo a referida Portaria, nessa data de-
vem ser realizadas avaliações, em todos os níveis
do Sistema Único de Saúde, dos programas volta-
dos para a saúde da mulher.

É preciso lembrar, nesse particular, que o Go-
verno brasileiro tem sido signatário de vários acor-
dos e resoluções internacionais comprometidas com
a redução da mortalidade materna e infantil, tais
como a Conferência sobre Maternidade sem Risco,
em 1987, no Kenya; a XXIII Conferência Sanitária,
em 1990, na qual os Governos da Região das Amé-
ricas firmaram compromisso para reduzir, nos 10
anos seguintes, a mortalidade materna em, no míni-
mo, 50%; além da adesão à Cúpula Mundial em fa-
vor da Criança, subscrita pelo Governo brasileiro em
1991, que também se firmou a favor da redução da
mortalidade de mães e crianças.

Essa preocupação internacional tem inteiro ca-
bimento, Senhor Presidente. A Organização Mundial
de Saúde, a OMS, estima que aproximadamente
500 mil mulheres morrem a cada ano, em todo o
mundo, por complicações ligadas à gravidez, parto e
pós-parto. Dessas, 99% ocorrem em países em de-
senvolvimento.

No Brasil, calcula-se que ocorrem todos os
anos 5 mil mortes de mulheres no ciclo grávi-
do-puerperal. Esse número, entretanto, deve ser
bem maior, porque a captação de dados é cercada
de problemas variados. É fato conhecido o
sub-registro ou a subnotificação de mortes mater-
nas, prática que se agrava à medida que se investi-
gam as regiões mais pobres, justamente aquelas
onde essas mortes mais acontecem. Encontramos
desde a morte sem assistência médica, o sepulta-
mento em cemitérios clandestinos, a alta mortalida-
de infantil em algumas regiões do País, até o preen-
chimento incorreto dos atestados de óbito e dos
prontuários médicos. Todos esses fatores trazem a

suspeita de que os números disponíveis sobre mor-
talidade infantil sejam duas ou três vezes menores
do que os índices reais.

Segundo dados do Ministério da Saúde, a
cada duas horas morre uma mulher brasileira devido
a complicações na gravidez, parto e pós-parto. Nos-
so índice de mortalidade materna é de 141 mortes
para cada 100 mil bebês nascidos vivos. Quanto
mais pobre a região, mais elevado se torna o núme-
ro de mães que morrem. No Norte, esse número en-
costa no teto de 300 mortes em cada grupo de 100
mil nascidos vivos.

A tragédia arrasta atrás de si um drama amar-
go, qual seja, o de milhares de crianças, espalhadas
por este imenso Brasil, órfãs de mãe. Órfãs, porque
suas mães morreram em decorrência da gravidez,
do parto ou do pós-parto. São números dignos de
causar vergonha ao mais insensível dos homens.
Simplesmente, nossa taxa de mortalidade materna
é 35 vezes maior do que a dos países industrializa-
dos.

A vergonha maior, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, talvez esteja em outra constatação: 98%
de todas as mortes maternas são inteiramente evitá-
veis. Se essas mulheres tivessem vivido com o míni-
mo necessário para terem uma condição de vida
digna e se tivessem recebido atendimento de saúde
com qualidade no período pré-natal, seguido de
bom atendimento público no parto e no pós-parto,
estariam todas aí bem vivas, cuidando de seus fi-
lhos bem nascidos.

Como se deve entender mais precisamente a
mortalidade materna? A Organização Mundial de
Saúde (OMS) a define como ”a morte de uma mu-
lher durante a gestação ou dentro de um período de
42 dias após o término da gestação, independente-
mente de duração ou localização da gravidez ou por
medidas tomadas em relação a ela, porém não de-
correntes de causas acidentais ou incidentais.“

Ainda segundo a OMS, ”a morte de uma mu-
lher nesse período é um desastre – é um aconteci-
mento desnecessário e uma perda que acarreta
uma carga enorme de tristeza e dor. Há uma sensa-
ção de crueldade nessas mortes: elas não deveriam
ocorrer, a mulher não estava doente... e, mesmo as-
sim, ela morre!.“

Entre as principais causas de morte materna,
a OMS relaciona a falta de assistência médica, difi-
culdade de acesso a métodos contraceptivos, abor-

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 285



tos clandestinos, desnutrição, baixa condição de
vida e péssima saúde geral.

Quando morre uma mulher, uma mãe, de cau-
sa ligada à maternidade, deveríamos nos lembrar de
que há um longo fio de carências que veio conduzin-
do a essa morte. Falta de alimentação, falta de con-
dições higiênicas, falta de assistência médica, falta
de atendimento pré-natal, falta de informação, numa
seqüência de privações quase interminável. Pode
ser que para essas mulheres só tenha havido um
excedente: o excesso de trabalho.

Devemos considerar, por outro lado, que a
ocorrência das mortes maternas representa apenas
a ponta de um grande iceberg, que deixa à mostra
apenas sua face mais perversa. O que está oculta é
a grave situação geral da saúde da mulher. Falo par-
ticularmente daquelas mulheres que pertencem às
classes sociais mais baixas, possuem pouca ou ne-
nhuma escolaridade, estão desprovidas de informa-
ção e não têm acesso a serviços de saúde de quali-
dade. Estão prisioneiras da precariedade generaliza-
da dos lugares em que vivem, nos rincões mais
afastados do País, onde o sistema de saúde jamais
chega.

Mas há outras faces da realidade da saúde
da mulher brasileira que também merecem nossa
preocupação: os cânceres ginecológico e de
mama. O primeiro representa mais de 43% do to-
tal de casos de neoplasias malignas entre mulhe-
res. Estimativas dão conta de que o número de
óbitos por câncer de colo do útero, no ano passa-
do, estava por volta de 6.900. O número de casos
novos já está ultrapassando o patamar de 20 mil.
Novamente, estamos diante de dados subestima-
dos. O próprio Instituto Nacional do Câncer, o
INCA, alerta sobre a natureza presuntiva de tais
estimativas. Esse fato é grave, Sr. Presidente, se
considerarmos que as neoplasias ocupam a terce-
ira posição na lista de causa mortis, e matam 15%
das mulheres brasileiras.

Foi constatado que a incidência de câncer de
colo do útero tem aumentado nos países pobres.
Resultado do precário estado da saúde pública,
nossas regiões mais pobres têm sido as mais afeta-
das pela doença. Quer dizer, as mulheres mais po-
bres continuam sendo as maiores vítimas das neo-
plasias.

Tendo em vista o quadro epidemiológico vi-
gente, e as resoluções da Conferência Mundial
das Mulheres ocorrida na China, em 1995, o INCA

desenvolveu, em parceria com o Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Mulher, um programa de ras-
treamento do câncer uterino, conhecido como Pro-
grama Viva Mulher. Até o final de 1997, o Progra-
ma havia atendido 40 mil mulheres na faixa etária
de 35 a 49 anos. Infelizmente, o Programa teve
abrangência limitada a apenas cinco regiões me-
tropolitanas.

Consciente de que o melhor remédio para
essa forma de câncer é a prevenção, o Ministério da
Saúde lançou, em 1998, o Programa Nacional de
Prevenção do Câncer Uterino, desta feita em todo o
território nacional, com a meta de realizar exames
preventivos em quatro milhões de mulheres, na faixa
etária de 35 a 49 anos. Devemos frisar a necessida-
de de tais programas serem permanentes, uma vez
que a prevenção deve ser anual. Seria ainda desejá-
vel que o universo de mulheres atendidas fosse am-
pliado para faixas etárias inferiores, uma vez que
mulheres com menos de 35 anos, em plena ativida-
de sexual, estão também sujeitas a contrair o câncer
uterino.

Para enfrentar o câncer de mama no Brasil, o
INCA criou um grupo de trabalho, que definiu as es-
tratégias adequadas para o enfrentamento dessa ne-
oplasia. Essas estratégias visam a orientação de 500
mil mulheres e a capacitação de 100 mil profissionais
de saúde. No quadriênio 1994 a 1997, foram realiza-
dos, no SUS, mais de 2 milhões e meio de mamogra-
fias.

Outro pólo de preocupação está nas Doenças
Sexualmente Transmissíveis e na AIDS. Em 1995,
foram registrados 4.119 casos de infeção pelo HIV
em mulheres. Tem-se observado um aumento dessa
infecção na população feminina, que chegou à rela-
ção de uma mulher para cada três homens doentes.
O Ministério da Saúde, no tocante a esse aspecto,
estabeleceu como metas: proteger e tratar gestantes
portadoras do vírus HIV para evitar a transmissão
aos seus bebês; reduzir a incidência de sífilis congê-
nita; e capacitar profissionais para prevenir e contro-
lar as DSTs e a AIDS.

Há outro aspecto da saúde da mulher, Senhor
Presidente, que deve merecer nossa particular aten-
ção. Sobre ele, inclusive, têm se manifestado, nesta
Casa, diversos parlamentares. Trata-se da gravidez
na adolescência, fato deveras preocupante. Segun-
do dados do IBGE e da OMS, cerca de 1 milhão de
adolescentes, entre 12 e 19 anos, tornam-se mães a
cada ano. Esse número é reconhecidamente assus-
tador. O paradoxal de tudo isso é que a taxa de fe-
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cundidade no País está em declínio, apresentando
redução em todas as faixas etárias, exceto entre 15
e 19 anos.

Sabemos que a gravidez precoce está associ-
ada a repercussões psicossociais negativas na vida
do jovem e de sua prole. Para se ter uma idéia da
gravidade da situação, foram realizados, em 1996,
mais de 707 mil partos na faixa etária de 10 a 15
anos, e mais de 53 mil abortos. É uma realidade que
demanda estratégias intersetoriais, envolvendo prin-
cipalmente os setores de saúde e educação. O Mi-
nistério da Saúde tem um programa específico para
tratar da Saúde do Adolescente, o PROSAD, que
estabelece as diretrizes políticas e as estratégias
nacionais visando a promoção e a proteção da saú-
de de adolescente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, as mu-
lheres representam 50,7% da população brasileira.
Constituem 49,8% do eleitorado. Totalizam 40,1% da
população economicamente ativa. São números ex-
pressivos, certamente.

Mas muito mais expressivo é o reconhecimen-
to que devemos ter acerca dos direitos das mulhe-
res à saúde. Esse sempre será o primeiro passo.
Mas não o único. Reconhecer tais direitos é usar
nossa voz para sensibilizar corações e mentes. É
empunhar a representatividade de nossos mandatos
como bandeira de convencimento. É desembainhar
nossas armas para lutarmos por ações mais efetivas
de todas as instâncias de governo em favor de
ações efetivas e eficazes. Tudo em prol do atendi-
mento à saúde integral de todas as mulheres brasi-
leiras.

Assim fazendo, estaremos reafirmando, ao fim
e ao cabo, nosso compromisso diante da perpetua-
ção da vida!

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, participei no dia
19 último, em Fortaleza, do I Seminário Cearense
de Pesca, ou, abreviadamente, o I SEMCEPESCA,
que se voltou para o desenvolvimento sustentável
da atividade pesqueira na costa cearense.

Para realizar o evento, deram-se as mãos o
Sindicato de Pequenos e Médios Armadores de
Pesca do Estado do Ceará-SINDIPESCA e o Sindi-
cato da Indústria de Frio e Pesca do Estado do Cea-
rá-SINDFRIO. Essas entidades receberam, por sua
vez, o apoio do Sebrae, da Federação das Indústri-

as do Estado do Ceará-FIEC, que sediou o encon-
tro, e das prefeituras de Fortaleza, Beberibe, Araca-
ti, Icapuí e Camocim.

Poderia ter sido, Sr. Presidente, um seminário
como tantos outros que se realizam pelo Brasil afo-
ra, em que há muita palavra e pouca ou quase ne-
nhuma ação. Mas com o I SEMCEPESCA foi dife-
rente, e pelo menos por duas razões principais: a
primeira, por reunir simultaneamente governo, parla-
mento e iniciativa privada; e a segunda, por entrar
direta e objetivamente no âmago questão, quer di-
zer, na necessidade de enfrentar de frente a penúria
em que se acha o setor com base em proposta con-
creta e bem fundamentada da renovação da frota
pesqueira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs Senadores, esta-
vam lá, em torno da mesa, técnicos e especialistas
no assunto, representantes dos Ministérios da Agri-
cultura, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento,
secretários do governo do Estado, prefeitos de mu-
nicípios pesqueiros, juntamente com deputados e
senadores e com empresários e trabalhadores da
pesca. E o diagnóstico foi unânime: a pesca perdeu,
nos últimos dez anos, posição relativa na economia
cearense, e sobretudo a liderança na pauta de ex-
portações, por causa do envelhecimento e obsoletis-
mo das embarcações.

Ora, Sr. Presidente, já entrando no século XXI,
a frota pesqueira cearense é, em sua maioria, a vela
e a remo: de um total de 5.094 embarcações, temos
383 jangadas, 482 botes de casco, 1.226 canoas e
1.610 paquetes, todos movidos a vela! E 174 botes
a remo! São, portanto, 76% das embarcações a vela
ou a remo. Como poderemos competir com esse ní-
vel tecnológico em plena sociedade do conhecimen-
to?

Somente mesmo muito heroísmo para, em
condições tão precárias, conseguir-se capturar ain-
da assim R$ 50 milhões de pescado, dos quais a
metade devido à lagosta. Em 1991, esse valor al-
cançou R$ 200 milhões, com a lagosta atingindo a
R$ 94,4 milhões. É lógico que, naquele ano, o Ceará
contava na sua frota, embora em número modesto,
com embarcações mais modernas, as quais, hoje,
em boa parte, estão pescando no litoral do Mara-
nhão e do Pará.

O mais grave, porém, e que está refletido na
queda da produção, como também da produtividade
(menos de ¼ da canadense e da norte-americana),
diz respeito à depredação ambiental que acaba
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acontecendo pelo fato de quase todas essas
embarcações pescarem exclusivamente em águas
rasas. E como é expressivo o número delas, não há
jeito de o IBAMA exercer plenamente a fiscalização,
de modo que o defeso da lagosta, no início, de dois
meses, já aumentou para quatro e, mesmo assim, o
problema continua.

Que fazer então, diante dessa realidade. Que
solução trazer para uma atividade econômica cuja
cadeia produtiva oferece emprego direto a perto de
30 mil pessoas no Ceará?

O pressuposto básico, Sr. Presidente, para
orientar qualquer decisão a respeito é, sem
dúvida, que essa atividade passe a ser
sustentável, quer dizer, que se torne competitiva
nos mercados nacionais e internacionais,
oferecendo vida digna e decente a todos que a
praticarem, sem que, para tanto, provoque danos
irreparáveis ao meio ambiente.

As entidades de classe presentes ao I
SEMCEPESCA, representando armadores de
pesca, indústrias pesqueiras, pescadores e
aqüicultores, bem como dirigentes de órgãos
públicos e técnicos ligados ao setor, firmaram a
Carta de Fortaleza, em que são propostas as
seguintes medidas:

• ”Mudar a matriz produtiva,
eliminando os interesses corporativos na
pesca da lagosta;

• Substituir a frota lagosteira por
barcos mais adequados e modernos que
possam desenvolver a atividade com maior
eficiência ambiental e econômica,
assegurando os direitos a todos os
envolvidos na pesca;

• Estado é o principal ator do processo
de renascimento da pesca da lagosta e,
como tal, deve liderar a implementação das
ações propostas pelo setor produtivo, por
intermédio do Departamento de Pesca e
Aqüicultura, do Ministério de Agricultura;

• Utilizar a frota sucateada como
refúgios e atratores artificiais, possibilitando
a melhora na captura do peixe;

• Reanimar economicamente a
atividade pesqueira como forma de
descomprimir o esforço da pesca da
lagosta;

• Resgatar as propostas constantes do
Plano de Ordenamento da Lagosta do
Estado do Ceará, adaptando suas decisões
para a pescaria desta espécie em todo o
País; e

• Ativar a Fundação Pró-Lagosta como
instrumento de ação do setor pesqueiro.“

Como se vê, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, há toda um conjunto de medidas, a
partir do qual o Estado, como indutor, e a iniciativa
privada, como empreendedora, podem, em parceria,
mudar radicalmente – e sem esforços financeiros do
outro mundo – uma atividade tão importante para o
Ceará, mas que incorpora, ainda, em plena era da
Internet, a tecnologia da vela e do remo. Não há,
pois outro caminho, senão esse, para combater a
baixa qualidade e o preço reduzido do produto, que
remunera mal o produtor e gera divisas muito
aquém do potencial pesqueiro existente, tudo isso,
enfim, com reflexos negativos sobre a marca
cearense no país e no estrangeiro.

É crucial, no caso, um programa do governo
com a iniciativa privada para o setor pesqueiro que
cuide não só da renovação da frota, mas também, e
com a mesma ênfase, da educação, da ciência e
tecnologia; que se preocupe não apenas com a
infra-estrutura, mas igualmente com a política de
comercialização.

É preciso, no desenvolvimento dessas ações,
considerar as necessidades seja dos grandes seja
dos pequenos produtores. Cada um tem as suas
peculiaridades, que merecem ser respeitadas. Claro
que temos de partir para a pesca em águas
profundas com a utilização de embarcações e
tecnologias modernas e avançadas. Mas, do mesmo
modo, não podemos esquecer, por exemplo, a pesca
artesanal em águas rasas, em que avulta a figura do
jangadeiro sobre o seu frágil lenho, uma tradição que
há séculos habita a costa cearense e que há de ser
preservada e cultivada como patrimônio cultural da
nossa terra.

É, dentro, pois, dessa linha de pensamento,
que, finalizando, Senhor Presidente, destaco o I
SEMCEPESCA e passo a formar, ao lado dos que
compõem o setor pesqueiro em meu Estado, a
corrente que vai ajudar a promover as reformas
fundamentais de que ele tanto necessita para ser
competitivo nos mercados, sem prejudicar o meio
ambiente, a fim de oferecer vida digna e decente a
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todos que o integram, independente do tipo, porte,
tamanho e natureza do negócio e da embarcação.

Sr. Presidente, um outro assunto traz-me à
tribuna.

A imprensa e a política cearense perderam, um
de seus nomes mais significativos. Faleceu na
madrugada deste domingo, aos 73 anos, o jornalista
Dorian Sampaio. Dorian Sampaio teve um infarto
agudo do miocárdio enquanto dormia, em sua
residência. De seus casamentos com Otacília
Drummont Sampaio (falecida) e Maria Isabel
Nóbrega, ele teve seis filhos. A vida de Dorian
Sampaio foi marcada por uma sucessão de fatos que
viraram páginas na história da imprensa cearense,
bem como sua forte atuação na política. Juntamente
com Jáder de Carvalho fundou o Diário do Povo,
depois o Ceará Jornal. Atuou ainda como diretor da
Gazeta de Notícias, superintendente da Rádio
Uirapuru, colunista de assuntos econômicos do
Correio do Ceará e comentarista de mercado de
capitais da TV Ceará, atividade pela qual Dorian ficou
à frente por cerca de 30 anos. Atualmente o jornalista
estava atuando como articulistas do jornal O Povo.
Como político, Dorian Sampaio exerceu quatros
mandatos sucessivos. Dois como vereador de
Fortaleza (1958 e 1962) e dois com deputado
estadual (1962 e 1966) . Por ser de oposição, teve seu
mandato de deputado cassado com a vigência do
AI-5. O trabalho realizado por Dorian deixará marcas
que caracterizam uma imprensa viva e voltada
principalmente para a defesa das causas
democráticas. A morte do jornalista Dorian Sampaio
deixa uma lacuna na vida cultural cearense.
Comunicador de alto nível, intelectual de
competência inquestionável, é de se lamentar
profundamente sua morte.

Vocação política

Dorian Sampaio nasceu em 1927, no Rio de
Janeiro, mas foi criado no Ceará pela tia, Olívia
Xavier, então diretora da Escola Normal. Apesar de
ter sido nomeado professor da Faculdade de
Odontologia, em 1951, exerceu o cargo apenas por
18 meses.

Sua verdadeira vocação era o jornalismo,
carreira na qual ingressou em meados da década de
40 pelas mãos de Jáder de Carvalho. ”Tinha um bom
texto, destemperado como os da nossa geração. Nós
éramos os últimos panfletários, seguindo o exemplo
de Jáder de Carvalho’’, lembra Adísia Sá,
subordinada de Dorian na época.

A dedicação ao noticiário não o impediu de
atuar na carreira política. Em 1954, foi eleito vereador
pelo PSD, tendo sido reeleito em 1958.Neste período,
se licenciou das atividades docentes. Chegou a ser
presidente da Câmara de Vereadores, mas devido a
diversas pressões terminou renunciando ao cargo
seis meses depois.

Em 1960, foi eleito deputado estadual, sendo
reeleito quatro anos depois. Nesta época, foi o
segundo deputado mais bem votado do Ceará.
Dorian pertenceu ao antigo PSD até a extinção do
partido.

Com o golpe militar, Dorian ingressou no MDB.
Em 1969, com a suspensão dos direitos políticos pelo
AI-5, o jornalista teve o mandato cassado e foi preso
por duas vezes. O regime militar impediu-lhe ainda de
voltar a lecionar. Sem emprego, passou um breve
período como dentista. Voltou ao jornalismo sem
poder falar do que mais gostava – a política – e
tornou-se comentarista econômico.

Passou para o PMDB com a reforma partidária
e, em 1982, foi candidato derrotado ao Senado. Em
1990, candidatou-se pelo PDT a deputado estadual,
mas também não foi eleito. Pouco depois, Dorian
Sampaio regressava ao PMDB para compor o grupo
dos ”históricos“ do partido.

Em meados de 1984, entrava em circulação em
Fortaleza o Jornal do Dorian, o JD, cujo slogan era ``A
coragem de dizer a verdade’’. Segundo ele, o principal
objetivo do diário era o de fugir ao jornalismo
puramente informativo, fomentando a formação de
opiniões. Elaborado por uma equipe que dizia-se de
esquerda, o JD assumia seu papel de oposição à
administração do governador Tasso Jereissati. Em
1989, em meio a forte crise financeira, o JD fecha.

Desde 1970, Dorian editava o Anuário do
Ceará. Nos últimos anos, a publicação era feita em
parceria com a Fundação Demócrito Rocha. Ele
costumava definir a coleção como sendo o registro
das contemporaneidades para servir de subsídio
documental aos que, no futuro, pretendam escrever,
com fidelidade, a História do nosso Estado’’.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira

Campos) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, lembrando as Sras e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:
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ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 66, DE 1999

Segundo dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Mauro Miranda, que altera o art. 42 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, prorrogando,
por dez anos, a aplicação, por parte da União, de
percentuais mínimos do total dos recursos destina-
dos à irrigação nas Regiões Centro-Oeste e Nor-
deste, tendo

Parecer favorável, sob nº 300, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara.

– 2–

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 166, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 166, de 1999 (nº 22/99, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Alvorada de Cardoso Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cardoso, Estado de São Paulo,
tendo

Parecer favorável, sob nº 982, de 1999, da Co-
missão de Educação, Relatora: Senadora Luzia Tole-
do, com abstenção da Senadora Heloísa Helena.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 173, de 1999 (nº 11/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Costa Azul FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada na cidade de Angra dos Reis, Estado do
Rio de Janeiro, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.040, de 1999, da Co-
missão de Educação, Relatora: Senadora Luzia Tole-
do, com abstenções dos Senadores Roberto Saturni-
no, Jefferson Peres e da Senadora Heloísa Helena.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 224, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 224, de 1999 (nº 50/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Fundação Cultural Riograndense
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Caxias do Sul, Esta-
do do Rio Grande do Sul, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.024, de 1999, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador José Fogaça,
com abstenções da Senadora Heloísa Helena e dos
Senadores Roberto Saturnino, Jefferson Peres e Ge-
raldo Cândido.

– 5 –

REQUERIMENTO Nº 259, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
259, de 2000, de autoria da Senadora Marina Silva,
solicitando, nos termos regimentais, que sobre o
Projeto do Senado nº 53, de 2000-Complementar,
além da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos So-
ciais.

A SRA. PRESIDENTE (Thelma Siqueira Cam-
pos) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 32
minutos.)

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Convocação

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 9ª Reunião do Conselho a re-
alizar-se no dia 31 de maio do corrente ano, às 9 ho-
ras, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destina-
da à apresentação do parecer do Senador Jefferson
Peres, na condição de relator da Representação nº 2,
de 1999.

Brasília, 17 de maio de 2000. – Senador Ramez
Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
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Ata da 69ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 30 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

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

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos Va-
ladares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Ber-
nardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patroci-
nio – Casildo Maldaner – Clodoaldo Torres –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Su-
plicy – Emília Fernandes – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândi-
do – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena –
Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barba-
lho – Jefferson Péres – Jonas Pinheiro – Jorge
Bornhausen – José Agripino – José Alencar –
José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jor-
ge – José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonse-
ca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lú-
cio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão –
Luiz Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo – Ma-
ria do Carmo Alves – Marina Silva – Mauro Mi-
randa – Moreira Mendes – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto –
Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Re-
nan Calheiros – Ribamar Fiquene – Roberto Re-
quião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Ro-
meu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião
Rocha – Sérgio Machado – Teotonio Vilela Filho
– Thelma Siqueira Campos – Tião Viana – Wel-
lington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – A lis-
ta de presença acusa o comparecimento de 72 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Álva-
ro Dias, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES

PARECER Nº 543,DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre a Mensagem Nº 78, de 2000,
nº 250, de 2000 na origem) do Senhor
Presidente da República, que solicita au-
torização do Senado Federal para contra-
tar operação de crédito externo, no valor
de US$97,855,732.20 (noventa e sete mi-
lhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil,
setecentos e trinta e dois dólares dos
Estados Unidos da América e vinte cen-
tavos), de principal, entre a República Fe-
derativa do Brasil e o Banque Nationale
de Paris – BNP, destinadas ao financia-
mento de importação de 8 (oito) helicóp-
teros “Cougar” e serviços a serem forne-
cidos pela Eurocopter S.A.

Relator: Senador ad hoc: Senador Geraldo
Althoff

I – Relatório

O Senhor Presidente da República, nos termos
do artigo 52, inciso V, da Constituição Federal, enviou
a esta Casa a Mensagem Nº 78, de 2000 (Mensagem
Nº 250, de 2000, na origem) do Senhor Presidente da
República, que solicita autorização do Senado Federal
para contratar operação de crédito externo, no valor de
US$97,555,732.00 (noventa e sete milhões, oitocen-
tos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois
dólares dos Estados Unidos da América e vinte centa-
vos), de principal, entre a República Federativa do Bra-
sil e Banque Nationale de Paris – BPN, destinados ao
financiamento de importação de 8 (oito) helicópteros
“COUGAR” e serviços a serem fornecidos pela Euro-
copter S.A, com as seguintes características:

a) valor pretendido: US$97,855,732.20 (noventa
e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, se-

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 291



tecentos e trinta e dois dólares dos Estados Unidos
da América e vinte centavos), divididos nas seguintes
operações:

– operação I: US$84.266,612.37 (oi-
tenta e quatro milhões, duzentos e sessenta
e seis mil, seicentos e doze dólares dos
Estados Unidos da América e trinta e sete
centavos), obtido do ROF TA0056429, cor-
respondente a 85% do valor dos bens e ser-
viços e ao valor do seguro de crédito
(US$7,261,600.00):

– operação II: US$13,589,119.83 (tre-
ze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil,
cento e dezenove dólares dos Estados Uni-
dos da América e oitenta e três centavos),
objeto do ROF TA0566465, correspondente
ao financiamento da parcela a vista de 15%
do  valor dos bens e serviços;

b) desembolso:

– operação I: até 52 meses após a as-
sinatura do contrato comercial;

– operação II – até 60 meses após a
assinatura do contrato;

c) prazo:

– operaçã oI: aproximadamente 148
meses;

– operação II: 60 meses;

d)  carência:

– operação I: 6 meses, a partir da data
inicial para amortização;

– operação II: aproximadamente 30
meses;

e) juros:

– operação I: a uma taxa fixa de
6,88%a a.a, sobre o saldo devedor da prin-
cipal, incorridos após cada desembolso;

– operação II: Libor – 6 meses, acres-
cida de uma margem de até 3,50% a.a., so-
bre o saldo devedor de principal, incorridos
após o desembolso;

f) comissão de compromisso:

– operações I e II: 0,50% a.a., sobre o
saldo não desembolsado;

g) comissão de administração:

– operação I: 0,50% flat sobre o valor
da operação;

– operação II: 0,75% flat sobre o va-
lor da operação;

h) despesas gerais:

– operações I e II: as razoáveis, medi-
ante comprovação, incluindo despesas com
preparação, negociação, assinatura, execu-
ção e acompanhamento do contrato, limita-
das a 0,1% do valor  da operação;

i) juros de mora:

– operações I e II: 1,00% a.a. sobre a
taxa operacional;

j) condições de pagamento:

– do principal da operação I: cada
tranche, formada por um desembolso, será
amortizada em 16 parcelas semestrais, a
primeira seis meses após a “data inicial para
amortização” (a data de emissão do “termo
de recebimeto definitivo” ou dez dias após a
emissão da “notificação de apresentação de
lotes”, nos casos em que não é prevista a
emissão do termo de recebimento);

– do principal da operação II: amorti-
zada em 6 parcelas semestrais, a primeira
30 meses após a assinatura do contrato;

– dos juros da operação I: semestral-
mente vencidos, a primeira parcela 6 meses
após a “data inicial para amortização”;

– dos juros da operação II: semestral-
mente vencidos, contados a partir da assi-
natura do contrato;

– da comissão de compromisso da
operação I: semestralmente vencida, a partir
de 30 dias  após a aprovação da ROF;

– da comissão de compromisso da
operação II: semestralmente vencida, a par-
tir do atendimento das condições preceden-
tes, no máximo 90 dias após a assinatura
do contrato;

– da comissão de administração das
operações I e II: 30 dias após a aprovação
do ROF;

– das despesas gerais das operações
I e II: após a aprovação do ROF, mediante
comprovação;
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l) devedor: República Federativa do
Brasil;

m) credor: Banquete Nationale de Pa-
ris – BNP.

Portanto, como podemos perceber, o mutuário é
a República Federativa do Brasil, sendo que a formali-
zação do ato depende de autorização do Senado Fe-
deral, sendo que a formalização do ato depende de
autorização do Senado Federal. Trata-se de operação
de crédito a ser contratada no âmbito do programa de
modernização do Ministério da Defesa (Exército Bra-
sileiro).

Aplicam-se a esta operação os limites estabele-
cidos pela Resolução nº 96, de 1989, do Senado Fe-
deral.

O Parecer PGFN/COF nº 053/2000, da Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional, constatou que fo-
ram cumpridas as formalidades prévias à contratação
estabelecidas na Constituição Federal e pelo Senado
Federal, bem como as determinações da Comissão
de Controle Fiscal e demais dispositivos legais e re-
gulamentares pertinentes.

Segundo, ainda, a Procuradoria da Fazenda Na-
cional, a minuta contratual contém cláusulas admissí-
veis segundo a legislação brasileira, tendo sido ob-
servada o disposto no art. 5º da Resolução nº 96/89,
do Senado Federal, que veda disposição contratual
de natureza política atentatória à soberania nacional
e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis
brasileiras, bem assim que impliquem compensação
automática de débitos e créditos.

O Banco Central do Brasil, na forma da legisla-
ção pertinente, credenciou a República Federativa do
Brasil/Ministério da Defesa a negociar a operação de
crédito em tela.

É o relatório.

II – VOTO

A análise da documentação apresentada pelo
Governo Federal confirmou o atendimento de todas
as condições impostas pela Constituição, bem como
pelo Senado Federal e pelos demais instrumentos
legais.

As condições financeiras encontram-se ple-
namente compatíveis com o mercado internacio-
nal, não havendo o que se opor quanto às mes-
mas ou quanto às cláusulas contratuais uma vez
que estas e aquelas estão de acordo com as re-
gras do mercado.

No que diz respeito ao mérito do pedido, tra-
ta-se de operação de crédito a ser contratada no
âmbito do Programa de Reaparelhamento do Minis-
tério da Defesa. O Senado Federal tem se manifes-
tado tradicionalmente favorável à aprovação de em-
préstimos desta natureza.

Assim sendo, em não existindo vícios de natu-
reza constitucional ou legal, concluímos pela apro-
vação do pleito nos termos do seguinte projeto de
resolução:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 55, DE 2000

Autoriza a União a contratar ope-
ração de crédito externo, no valor de
US$ 97,855,732.20 (noventa e sete mi-
lhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil,
setecentos e trinta e dois dólares dos
Estados Unidos da América e vinte cen-
tavos), de principal, entre a República Fe-
derativa do Brasil e o Banque Nationale
de Paris – BNP, destinadas ao financia-
mento de importação de 8 (oito) helicóp-
teros “Cougar” e serviços a serem forne-
cidos pela Eurocopter S.A.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos do ar-

tigo 52, inciso V, da Constituição Federal, e nos ter-
mos da Resolução nº 96, de 1989, do Senado Fede-
ral, a contratar operação de crédito externo, no va-
lor de US$ 97,855,732.20 (noventa e sete milhões,
oitocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e
trinta e dois dólares dos Estados Unidos da Améri-
ca e vinte centavos), de principal, entre a República
Federativa do Brasil e o Banque Nationale de Paris
– BNP, destinadas ao financiamento de importação
de 8 (oito) helicópteros “Cougar” e serviços a serem
fornecidos pela Eurocopter S.A.

Art. 2º A operação de crédito mencionada no pa-
rágrafo anterior apresenta as seguintes característi-
cas financeiras:

I – valor pretendido: US$ 97,855,732.20 (noven-
ta e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil,
setecentos e trinta e dois dólares dos Estados Unidos
da América e vinte centavos), divididos nas seguintes
operações:

a) operação I: US$84,266,612.37 (oi-
tenta e quatro milhões, duzentos e sessenta
e seis mil, seiscentos e doze dólares dos
Estados Unidos da América e trinta e sete
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centavos), obtido do Rof Ta0056429, cor-
respondente a 85% do valor dos bens e ser-
viços e ao valor do seguro de crédito;

b) operação II: US$ 13,589,119.83
(treze milhões, quinhentos e oitenta e nove
mil, cento e dezenove dólares dos Estados
Unidos da América e oitenta e três centa-
vos), objeto do ROF TA056465, correspon-
dente ao financiamento da parcela de 15%
do valor dos bens e serviços;

II – desembolso:
a) operação I: até 52 meses após a as-

sinatura do contrato comercial;
b) operação II: até 60 meses após a

assinatura do contrato;

III – prazo:

a) operação I: aproximadamente 148 meses;

b) operação II: 60 meses;

IV – carência:

a) operação I: 6 meses, a partir da data inicial
para amortização;

b) operação II: aproximadamente 30 meses;

V – juros:

a) operação I: a uma taxa fixa de 6,88% a.a
sobre o saldo devedor de principal, incorridos após
cada desembolso;

b) operação II: Libor – 6 meses, acrescida de
uma margem de até 3,50% a.a sobre o saldo deve-
dor de principal, incorridos após o desembolso;

VI – comissão de compromisso –
operações I e II: 0,50% a.a., sobre o saldo
não desembolsado;

VII  –  comissão de administração:
a) operação I: 0,50% flat sobre o valor

da operação;
b) operação II: 0,75% flat sobre o valor

da operação;
VIII – despesas gerais – operações I

e II: as razoáveis, mediante comprovação,
incluindo despesas com preparação, negoci-
ação, assinatura, execução e acompanha-
mento de contrato, limitadas a 0,1% do valor
da operação;

IX – juros de mora – operações I e
II: 1,00% a.a. sobre a taxa operacional;

X  –  condições de pagamento:
a) do principal da operação I: cada

tranche, formada por um desembolso, será

amortizada em 16 parcelas semestrais, a
primeira seis meses após a “data inicial para
amortização” (a data de emissão do “termo
de recebimento definitivo” ou dez dias após
a emissão da “notificação de apresentação
de lotes”, nos casos em que não é prevista
a emissão do termo  de recebimento);

b) do principal da operação II: amorti-
zada em 6 parcelas semestrais, a primeira
30 meses após a assinatura do contrato;

c) dos juros da operação I: semestral-
mente vencidos, a primeira parcela 6 meses
após a data inicial para a amortização;

d) dos juros da operação II: semestral-
mente vencidos, contados a partir da assi-
natura do contrato;

e) da comissão de compromisso da
operação I: semestralmente vencida, a partir
de 30 dias após a aprovação da ROF;

f) da comissão de compromisso da
operação II: semestralmente vencida, a par-
tir do atencimento das condições preceden-
tes, no máximo 90 dias após a assinatura
do contrato;

g) da comissão de administração –
operações I e II: 30 dias após a aprovação
do ROF;

h) das despesas gerais – operações I
e II: após a aprovação do ROF, mediante
comprovação;

XI – devedor: República Federativa
do Brasil;

XII – credor: Banque Nationale de Pa-
ris  –  BNP.

Art. 3º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias contados da data de sua publicação.

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

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. – Ney
Suassuna, Presidente – Geraldo Althoff, Relator
ad Hoc – José Eduardo Dutra – (abstenção) – Jo-
nas Pinheiro – Gilberto Mestrinho – Sérgio Ma-
chado – Luiz Otávio – Lúdio Coelho – Roberto
Saturnino (abstenção) – Edison Lobão – Paulo
Souto – Romeu Tuma – Osmar Dias – Eduardo
Suplicy (abstenção) – Lauro Campos ( vencido) –
Carlos Bezerra  –  José Fogaça.
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PARECER Nº 544, DE 2000

Da comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem nº 99, de 2000 (nº
479, de 11-4-2000, na origem), do Senhor
Presidente da República, solicitando auto-
rização do Senado Federal, para contratar
operação de crédito externo, no valor
equivalente a até US$505,060,000.00, de
principal, entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – BIRD, na
modalidade de ajuste setorial – Reforma
da Previdência Social/Segunda Fase.

Relator: Senador Ramez Tebet

I – Relatório

Vem a esta Comissão de Assuntos Econômi-
cos a Mensagem Presidencial nº 99, de 2000 (Men-
sagem nº 479 de 11-4-2000, na origem), solicitando
autorização do Senado Federal para contratar ope-
ração de crédito externo, no valor equivalente a até
US$505,060,000.00 (quinhentos e cinco milhões e
sessenta mil dólares dos Estados Unidos da Améri-
ca), entre a República Federativa do Brasil e o Ban-
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento – BIRD, na modalidade de ajuste setorial –
Reforma da Previdência Social/Segunda Fase (Se-
cond Social Security Special Sector Adjustment
Loan) no âmbito do Programa de Apoio Financeiro
Internacional ao Brasil.

Trata-se da segunda parte do empréstimo que
foi objeto da Mensagem Presidencial nº 56, de 1999,
no valor equivalente a até US$757,570,000.00 (sete-
centos e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e se-
tenta mil dólares), autorizado por intermédio da Reso-
lução do Senado Federal nº 06, de 1999.

A operação de crédito sob exame apresenta as
seguintes características:

a) devedor: República Federativa do Brasil/Mi-
nistério da Fazenda;

b) credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento – BIRD;

c) valor: até US$505,060,000.00 (quinhentos e
cinco milhões e sessenta mil dólares dos Estados
Unidos);

d) prazo: aproximadamente quantro anos e
meio;

e) carência: aproximadamente três anos;

f) juros: a uma taxa igual à LIBOR semestral
para dólares dos Estados Unidos, acrescida de uma
margem de até 4,0% a.a., sobre o saldo devedor de
principal, a partir de cada desembolso;

g) comissão de compromisso: até 0,75% a.a.
sobre o saldo não desembolsado;

h) front-end fee: até US$5,050,600.00, corres-
pondente a um por cento do valor da operação;

i) prazo de desembolso: até 31-12-2000;
j) condições de pagamento:
– do principal: em 4 (quatro) parcelas semestra-

is e consecutivas em 15-1 e 15-7 de cada ano, a pri-
meira em 15-7-2003 e a última em 15-1-2005;

– dos juros: semestralmente vencidos, em 15-1
e 15-7 de cada ano;

– da comissão de compromisso: juntamente
com os juros;

– da front-end fee:sacada da conta do emprésti-
mo, após a efetividade do contrato.

Acompanham o processo os seguintes docu-
mentos:

· parecer da Procuradoria da Fazenda Nacio-
nal (Parecer PGFN/COF/Nº 481/2000, de 5 de abril
de 2000) que atesta o cumprimento das formalidades
prévias à celebração do contrato e a regularidade da
minuta contratual quanto à existência de cláusulas
admissíveis segundo a legislação brasileira e as dis-
posições da Resolução nº 96, de 1989, do Senado
Federal, restabelecida pela Resolução nº 17, de
1992.

· parecer da Secretaria do Tesouro Nacional
(Parecer STN/COREF/nº 95, de 24 de março de
2000), o qual trata dos aspectos da questão que lhe
são pertinentes. Nesse sentido, deixa claro que a
operação, por não se destinar a investimentos e sim
ao pagamento da dívida pública, não necessita cons-
tar no PPA e já foi prevista na Lei Orçamentária de
2000.

· A Comissão de Controle e Gestão Fiscal –
CCF, a quem cabe examinar as operações de crédito
do ponto de vista de sua compatibilidade com os obje-
tivos do Programa de Ajuste Fiscal, entendeu desne-
cessário o referido exame, por tratar-se de operação
destinada ao pagamento da dívida externa. O parecer
atesta, ainda, a existência de margem de endivida-
mento da União e a sua capacidade para honrar o pa-
gamento do empréstimo.

· o Banco Central do Brasil efetuou o chamado
credenciamento, com base no ROF TA069119 e me-
diante a Carta-CRED-2000/026, comunicando essa

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 295



providência à PGGN por intermédio da correspon-
dência FIRCE/CONAC-II-C-2000/254, de 28 de mar-
ço de 2000;

· minuta do Acordo de Empréstimo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o BIRD.

É o relatório.

II – Voto

A autorização para a contratação da operação
de crédito objeto da Mensagem nº 99/2000 está conti-
da nas competências privativas do Senado Federal,
estabelecidas no inciso V do art. 52 da Constituição
Federal e regulamentada pela Resolução nº 96/89,
restabelecida pela Resolução nº 17/92, que “dispõe
sobre limites globais para as operações de crédito ex-
terno e interno da União, de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo poder público federal e
estabelece limites e condições para a concessão de
garantia da União em operações de crédito externo e
interno. ” Nesse sentido, o processo encontra-se ade-
quadamente instruído, dele constando a documenta-
ção exigida na Resolução acima referida.

A finalidade da operação, conforme explicita o
parecer da STN referido no relatório, é o apoio fi-
nanceiro ao Governo Federal no âmbito do Progra-
ma de Apoio Financeiro ao Brasil. Os recursos não
serão usados em investimentos, mas, tão-somente,
no pagamento da dívida externa e para a manuten-
ção do nível das reservas internacionais. Tanto é
que, no Anexo I da minuta contratual, que trata das
despesas excluídas do financiamento em questão
lista-se, em primeiro lugar, a realização de “despe-
sas na moeda do tomador ou para bens e serviços
fornecidos a partir do território do tomador”.

A referência à Previdência Social está relciona-
da com o cumprimento, por parte do governo fede-
ral, da segunda fase do programa de Reforma da
Previdência Social, cujas medidas estão detalhadas
no Anexo 3 da minuta do Contrato.

Em face do exposto somos de parecer favorá-
vel à concessão da autorização pleiteada pela Unão
na Mensagem nº 99/2000, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 56, DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD,

no valor equivalente a até
US$505,060,000.00, na modalidade de
ajuste setorial da Previdência Social – Se-
gunda Fase, no âmbito do Programa de
Apoio Financeiro Internacional ao Brasil.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori-

zada, nos termos da Resolução nº 96, de 1989, resta-
belecida pela Resolução nº 17, de 1992, a contratar
operação de crédito externo com o Banco Internacio-
nal para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no
valor equivalente a até US$505,060,000.00 (quinhen-
tos e cinco milhões e sessenta mil dólares dos Esta-
dos Unidos da América), na modalidade de ajuste se-
torial da Previdência Social – Segunda Fase (Second
Social Special Sector Adjustment Loan), no âmbito do
Programa de Apoio Financeiro Internacional ao Bra-
sil.

Art. 2º A operação de crédito externo ora auto-
rizada terá as seguintes características:

a) devedor: República Federativa do Brasil/Mi-
nistério da Fazenda;

b) credor: Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento – BIRD;

c) valor: até US$505,060,000.00 (quinhentos
e cinco milhões e sessenta mil dólares dos Estados
Unidos da América);

d) prazo: aproximadamente quatro anos e
meio;

e) carência: aproximadamente três anos;

f) juros: a uma taxa igual à LIBOR semestral
para dólares dos Estados Unidos, acrescida de uma
margem de até 4,0% a.a., sobre o saldo devedor de
principal, a partir de cada desembolso;

g) comissão de compromisso: até 0,75% a.a.
sobre o saldo não desembolsado;

h) front-end fee: até US$5,050,600.00, cor-
resspondendo a um por cento do valor da operação;

i) prazo de desembolso: até 31-12-2000;

j) condições de pagamento – do principal:
em (quatro) parcelas semestrais e consecutivas
em 15-1 e 15-7 de cada ano, a primeira em
15-7-2003 e a última em 15-1-2005; dos juros: se-
mestralmente vencidos, em 15-1 e 15-7 de cada
ano; – da comissão de compromisso: juntamente
com os juros;
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– da front-end fee: sacada da conta do em-
préstimo, após a efetividade do contrato.

Art. 3º A presente autorização deverá ser exer-
cida no prazo de quinhentos e quarenta dias conta-
dos da data de publicação desta Resolução.

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

Sala da Comissão, 30 de maio de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – Ramez Tebet, Rela-
tor – José Eduardo Dutra (vencido) – Lúcio
Alcântara – José Fogaça – Lúdio Coelho – Ro-
berto Saturnino – Paulo Souto – Eduardo Su-
plicy (vencido) – José Roberto Arruda – Osmar
Dias – Sérgio Machado – Pedro Piva – Carlos
Bezerra.

PARECER Nº 545, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 641, de 1999
de autoria da Senadora Maria do Carmo
Alves, que institui o Dia Nacional do
Inventor e dá outras providências.

Relator: Senador Jonas Pinheiro

I – Relatório

O Projeto de Lei do Senado nº 641, de 1999, de
autoria da nobre Senadora Maria do Carmo Alves,
institui o Dia Nacional do Inventor e elege a data de 12
de novembro para sua comemoração.

Em exame da Comissão de Educação do Sena-
do Federal, o projeto em epígrafe não recebeu emen-
das no prazo regimental.

II – Exame

Em boa hora, vem o projeto em comento esta-
belecer uma data, a ser incluída no calendário brasi-
leiro de efemérides, para a celebração do Dia Nacio-
nal do Inventor.

A iniciativa tem o mérito de promover o justo
reconhecimento do imprescindível papel do inventor
na trajetória de evolução científica e técnica do País
e do mundo. Geralmente associado à abnegação e,
muitas vezes, ao sacrifício pessoal, o trabalho do in-
ventor tem sido responsável por verdadeiras revolu-
ções no campo da ciência e da tecnologia. A ele
pode ser creditado o gigantesco avanço observado

no século XX nesses campos do conhecimento,
avanço sem paralelo na história humana.

A proposição em análise determina que o in-
ventor receba a homenagem que lhe é devida no dia
12 de novembro, marca histórica de um dos notáve-
is feitos de Santos Dumont, patrono maior dos in-
ventores brasileiros. A data lembra a conquista, em
1906, na França, de um dos muitos prêmios recebi-
dos pelo Pai da Aviação, alusivo ao mérito do “pri-
meiro homem que se elevasse do chão, por seus
próprios recursos e voasse um percurso mínimo de
cem metros”.

Como acentua a justificação do ato em comen-
to, um busto de Santos Dumont e uma placa de
bronze rememoram o feito, nos dias de hoje, na Pra-
ça Bagatelle, em Paris.

A eleição de uma data marcante da trajetória
de Santos Dumont como referência para a presente
homenagem nos parece bastante apropriada. O bra-
sileiro, um ícone do mundo da invenção, foi o verda-
deiro criador da base técnica da poderosa indústria
aeronáutica, indiscutível símbolo do progresso da
humanidade neste século.

A nosso ver, o projeto de lei, ao tempo em que
promove o oportuno reconhecimento do papel do in-
ventor, homenageia também o ilustre brasileiro
Alberto Santos Dumont, igualmente digno da reve-
rência nacional.

III – Voto

Nesse sentido, considerando meritório o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 641, de 1999, e não en-
contrando óbices de natureza constitucional, jurí-
dica ou de técnica legislativa, pronunciamo-nos
pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000.

Assinam o parecer em 23 de maio de 2000, os
Senhores Senadores:

Freitas Neto , Presidente – Jonas Pinheiro ,
Relator – Romeu Tuma – Gerson Camata (voto
contrário) – Djalma Bessa (voto contrário) – Lú-
cio Alcântara – José Jorge (voto contrário) – He-
loísa Helena – Álvaro Dias – Geraldo Cândido –
Lúdio Coelho – Sebastião Rocha – Emília Fer-
nandes – Hugo Napoleão (voto contrário) – José
Fogaça – Francelino Pereira – Carlos Wilson
(voto contrário) .
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O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – A Pre-
sidência comunica ao Plenário que o Projeto de Re-
solução n.º 55, de 2000 (MSF nº 78/2000), que autori-
za a União a contratar operação de crédito externo,
no valor de noventa e sete milhões, oitocentos e cin-
qüenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois dólares
dos Estados Unidos da América e vinte centavos, de
principal, entre a República Federativa do Brasil e o
Banque Nationale de Paris – BNP, destinadas ao fi-
nanciamento de importação de oito helicópteros
”Cougar“ e serviços a serem fornecidos pela
Eurocopter S.A.; resultante de parecer foi lido anteri-
ormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, “f”, do Regimento Interno, do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – A Pre-
sidência comunica ao Plenário que o Projeto de Re-
solução n.º 56, de 2000 (MSF nº 99/2000), que autori-
za a República Federativa do Brasil a contratar opera-
ção de crédito externo junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no va-
lor equivalente a até quinhentos e cinco milhões e
sessenta mil dólares dos Estados Unidos da América,
na modalidade de ajuste setorial da Previdência Soci-
al – Segunda fase, no âmbito do Programa de Apoio
Financeiro Internacional ao Brasil, resultante de pare-
cer lido anteriormente, que tramita em regime de ur-
gência, nos termos do Requerimento nº 288, de 2000,
constará da Ordem do Dia da próxima quinta-feira,
dia 1º de junho, quando poderá receber emendas até
o encerramento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Álvaro Dias.

É lido o seguinte:

OF. Nº. CE/12/2000

Em 23 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em reunião reali-
zada no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado nº
641, de 1999, de autoria de Sua Excelência a Senho-
ra Senadora Maria do Carmo Alves que, “Institui o Dia
Nacional do Inventor e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Freitas Neto, Pre-
sidente da Comissão de Educação..

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – A Pre-
sidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, por um décimo da composição da Casa, para que
o Projeto de Lei do Senado nº 641, de 1999, seja
apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Álvaro Dias.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 306, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 160 do Regimento Interno do

Senado Federal, requeremos a Vossa Excelência, ou-
vido o Plenário desta Casa, seja destinado a homena-
gem especial o tempo previsto para a Hora do Expedi-
ente da Sessão Ordinária do dia 12 de setembro de
2000, terça-feira, com o objetivo de se comemorar o
centenário de nascimento do ex-Senador José Ermí-
rio de Moraes, que transcorreu em janeiro do corrente
ano.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. – José
Jorge, – José Sarney – Pedro Piva – Ramez Tebet –
Romeu Tuma – Geraldo Melo.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – O re-
querimento lido será submetido à deliberação do Ple-
nário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso I, alínea b, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – Esgo-
tou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §3º, do Regi-
mento Interno, sem que tenha sido interposto recurso
no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguin-
tes matérias:

– Projeto de Lei do Senado n.º 250, de 1999, de
autoria do Senador Luiz Estevão, que determina a in-
clusão do §6º ao art. 26 da Lei n.º 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que ”estabelece as diretrizes e ba-
ses para a educação nacional“, para introduzir, a par-
tir da quinta série, noções de Direito Penal;

– Projeto de Lei do Senado n.º 554, de 1999, de
autoria do Senador Luiz Estevão, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da cirurgia de Gastrectomia Parcial
nos casos de obesidade mórbida e dá outras provi-
dências; e

– Projeto de Lei do Senado n.º 557, de 1999, de
autoria do Senador Arlindo Porto, que dispõe sobre o
ressarcimento, pelo Sistema Único de Saúde, dos
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gastos com medicamentos de uso contínuo indisponí-
veis na rede local do Sistema.

Tendo sido apreciados, terminativamente, pelas
Comissões de Assuntos Sociais e de Educação, os
Projetos de Lei do Senado nºs 554 e 557, de 1999,
aprovados, vão à Câmara dos Deputados, e o Projeto
de Lei do Senado nº 250, de 1999, rejeitado, vai ao
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – Encer-
rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara nº64, de 1999,
(nº990/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a
produção de cloro e dá outras providências.

Não tendo recebido emendas, a matéria será in-
cluída em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito, na forma regi-
mental, minha inscrição para uma comunicação ina-
diável, no momento oportuno.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição
para uma comunicação inadiável, em segundo lugar.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – Com a
palavra, pela ordem, o Senador Roberto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
ordem.) – Da mesma forma, Sr. Presidente, peço a
minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – Na
prorrogação da Hora do Expediente, V. Exªs terão as-
segurado o uso da palavra por cinco minutos, para co-
municação inadiável, nos termos do art. 158, §2º, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) – Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias. S.
Exª tem a palavra por vinte minutos.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, coragem e idealismo são duas das qualidades
humanas mais apreciáveis. São virtudes próprias de

espíritos generosos, de pessoas que entendem que
suas trajetórias nesta vida devem ir além da fruição
dos prazeres do bem viver, o que as impulsiona a
construir algo mais que uma vida confortável para si e
para os seus.

São esses os que se preocupam com o
bem-estar de seus semelhantes, que buscam servir o
próximo. É o caso de Said Ferreira, paulista de Dois
Córregos, formado em Medicina pela Universidade Fe-
deral do Paraná, que foi Deputado Federal e Prefeito
de Maringá duas vezes. Said é uma dessas pessoas
que estão sempre prontas para atender seu semelhan-
te. Sua inquietação vem desde a vida estudantil, tendo
sido fundador do Centro de Debates Científi-
co-Culturais ”Vitor do Amaral" e membro de duas dire-
torias da Casa do Estudante Universitário em Curitiba.

Durante 25 anos exerceu a Medicina, campo em
que deixou muitas marcas. Fundou o Hospital e Ma-
ternidade São Marcos, em Maringá, e a Maternidade
Curitiba, em Curitiba. Foi Presidente da Sociedade
Médica de Maringá e participou da diretoria da Socie-
dade Médica do Paraná. Criou a Escola de Atenden-
tes de Enfermagem Carlos Chagas, em Maringá, e,
na condição de Prefeito da cidade, liderou a implanta-
ção dos cursos de Medicina e Odontologia na Univer-
sidade Estadual de Maringá e a criação do Hospital
Universitário.

Como Governador, tive a honra de atender es-
ses pleitos do Prefeito de Maringá. Além da criação
dos cursos de Medicina e Odontologia, em ação de
integração administrativa Estado e Prefeitura, incenti-
vou a construção do Hospital Universitário.

Com essa experiência prática de tantas realiza-
ções, Said Ferreira lançou recentemente um livro, inti-
tulado Brasil 500 Anos – Um País em Agonia.É a aná-
lise deste livro, com o registro dos seus principais
pontos, que me traz a esta tribuna no dia de hoje. No
livro, ele extravasa as suas inquietações e discute
idéias classificadas pelo professor Bautista Vidal, au-
tor do prefácio, ”como questões cruciais e graves da
nossa vida como sociedade organizada, que não são
do conhecimento público por programado bloqueio
dos meios de comunicação“.

O livro é classificado pelo jornalista Antônio Car-
los Moretti como ”uma espécie de carta-denúncia,
digna de ser assinada por quem ainda é capaz de so-
nhar com um novo Brasil“. Para Moretti, ”longe de ser
pessimista, Brasil 500 Anos – Um País em Agonia é a
reflexão corajosa de alguém que conheceu o pulsar
do coração desta Pátria moribunda pelo próprio este-
toscópio“.
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Concorde-se ou não com as teses sustentadas
por Said Ferreira, são claramente perceptíveis em
seu livro o desejo de transformar o País e de torná-lo
mais justo e melhor. O sentimento de patriotismo
transborda em cada página, em meio a críticas às ve-
zes ácidas, e nos aguilhoa a consciência, cobrando
de nós que façamos cada vez mais e melhor.

Said Ferreira aborda cinco grandes questões,
centrais, em sua opinião, para o desenvolvimento de
nosso País. Para ele é imprescindível reformar o Esta-
do, mediante descentralização administrativa, refor-
mas tributária, política e do Judiciário e mudança da
política econômica.

Para ele, há, hoje, excessiva centralização das
atividades administrativas do País nas mãos do Go-
verno Federal. Assim, Said advoga a redução das
prerrogativas dessa instância de governo e das obri-
gações do Estado e a independência econômica de
Estados e Municípios.

Sem dúvida, Sr. Presidente, esse é um ponto
crucial para o desenvolvimento do nosso País. As re-
formas propugnadas estão se realizando de forma
lenta e insegura. Certamente, esse plano de estabili-
zação da nossa economia teria alcançado resultados
mais significativos houvessem as reformas sido con-
cluídas no seu devido tempo. Os resultados produzi-
dos seriam visíveis na melhoria da qualidade de vida
da nossa população. Daí essa angústia do autor do li-
vro, o médico Said Ferreira, que através do que escre-
ve apela para que as autoridades do País agilizem os
procedimentos na direção de reformas transcenden-
tais para o futuro do nosso País.

No que diz respeito à reforma tributária, há, em
sua opinião, cinco eixos principais, em torno dos qua-
is devem girar as preocupações sobre o assunto. Re-
fere-se ele à garantia de recursos suficientes para vi-
abilizar as funções-fim da União, Estados e Municípi-
os; à simplificação de normas e burocracia, com redu-
ção de tributos; prioridade aos tributos não declarató-
rios, a fim de reduzir a sonegação; a eliminação de
brechas na legislação e de favorecimentos à especu-
lação financeira dos fundos de aplicações estrangei-
ros; e renegociação do pagamento das dívidas inter-
na e externa de forma a não prejudicar as metas do
desenvolvimento nacional.

Acrescento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, a questão da guerra fiscal, que tem sido alvo de
debates intensos neste Congresso Nacional. É evi-
dente que agora, com a Lei de Responsabilidade Fis-
cal estabelecendo rigorosas exigências para o ajuste
fiscal, é necessário que não só a reforma tributária

estabeleça justiça na distribuição da receita entre os
entes da Federação, mas que emergencialmente o
Governo Federal discuta um programa de saneamen-
to financeiro para a eficiente execução da referida lei.

O programa de saneamento financeiro realiza-
do pelo Governo Federal em benefício de Estados e
das capitais do País não alcançou os Municípios bra-
sileiros na sua totalidade, e muitos deles, neste mo-
mento, sacrificados por heranças remanescentes de
administrações anteriores, certamente não terão as
condições necessárias para o ajuste fiscal imposto
agora de forma mais rigorosa pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Repito, Sr. Presidente, que seria exigir um ver-
dadeiro milagre de certos Municípios brasileiros a
aplicação imediata desta lei, que é nossa esperança
de podermos iniciar um novo tempo neste País, com
uma nova cultura de administração pública, onde o ri-
gor da lei estabeleça paradigma para que os adminis-
tradores, respeitando a sociedade brasileira, possam
responder às suas aspirações.

No plano econômico, o ex-prefeito Said Ferreira
propõe, entre outras, algumas idéias como pagamen-
to pontual de nossas dívidas, paridade fixa de nossa
moeda com o dólar, valorização do mercado interno,
juros não superiores a 12% ao ano e a utilização de
parte dos recursos do depósito compulsório do Banco
Central para pagamento da dívida.

E é bom repetir que podemos não concordar
com as teses do autor do livro, mas certamente os
pontos abordados e o estímulo para o debate são in-
dispensáveis no momento crucial em que a dívida pú-
blica brasileira coloca em risco a estabilização da
economia, porque, sem dúvida, é uma ameaça per-
manente ao retorno da inflação.

No campo político, muitas de suas idéias estão
em plena ordem do dia, como, por exemplo, o Parla-
mentarismo após as eleições de 2002. Além disso,
ele defende a proibição de reeleição para Presidente
da República, Governadores e Prefeitos; a fidelidade
partidária; o voto distrital misto; o controle rigoroso da
edição de medidas provisórias e na criação de novos
Municípios; revisão da representação parlamentar
dos Estados no Congresso Nacional; voto facultativo;
e uma revisão da Constituição Federal para sinteti-
zá-la e regulamentá-la.

Creio, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que as autoridades do Executivo e do Legislativo des-
te País devem à Nação um novo modelo político com-
patível com a realidade vigente.
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Não é a primeira vez que afirmamos, aqui, es-
tarmos sob a égide de um modelo político totalmente
superado, retrógrado, modelo político vencido, que já
deveria ter sido sepultado, até pela reprovação per-
manente da sociedade por meio das eleições ou mes-
mo de pesquisas de opinião pública, que revelam o
seu inconformismo em relação às instituições públi-
cas, aos partidos políticos, aos políticos de forma ge-
ral, sobretudo como reflexo de um modelo que não
atende às aspirações nacionais.

O Senado Federal avançou até certo ponto,
aprovando alguns itens fundamentais dessa reforma.
Eu citaria a cláusula desempenho, e a chamada cláu-
sula de barreira, que estabelece exigências para que
o partido político possa ter representação parlamen-
tar; uma nova regulamentação para que os partidos
tenham acesso aos meios de comunicação no horário
gratuito da Justiça Eleitoral e também, da mesma for-
ma, uma nova regulamentação para que os partidos
possam ter acesso aos recursos do fundo partidário
que são públicos e, por isso, devem ser rigorosamen-
te aplicados. Além disso, o Senado aprovou a institui-
ção da federação de partidos para equacionar a situa-
ção de partidos pequenos, que poderão se aglomerar
em federação nacional para disputar eleições, man-
tendo a sua própria identidade, mas assegurando os
meios necessários para a representação parlamentar
que não seria alcançada se a disputa se desse de for-
ma isolada.

Foi, portanto, um artifício engenhoso para aten-
der à necessidade de sobrevivência, especialmente
dos chamados partidos ideológicos, embora, neste
País, partido ideológico é algo em extinção.

Sr. Presidente, a outra providência adotada pelo
Senado Federal foi a proibição de coligação para as
eleições proporcionais, a partir das eleições de 2002.

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, estamos em fase de discussão de diversos itens
desta reforma política, entre os quais aqueles aqui ci-
tados pelo autor do livro: a fidelidade partidária, o voto
distrital, o controle rigoroso da edição de medidas
provisórias – uma discussão hoje presente na Câma-
ra dos Deputados –, e o fim da reeleição.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vários projetos
foram apresentados. Como Relator da matéria, re-
queremos a anexação desses projetos, para que pos-
samos proferir o nosso parecer. Desde já, adianto que
o nosso parecer será favorável ao pleito do autor des-
se livro, com a proibição de reeleição para Presidente
da República, Governadores e Prefeitos, porque a ex-
periência até aqui vivida, em relação às eleições ma-

joritárias para a Presidência da República e para os
governos estaduais, foi frustrante. Aliás, muitos de
nós já esperávamos essa frustração, em função da
cultura política no nosso País. Sempre entendi que,
em um País como o nosso, com os vícios que susten-
tamos no nosso processo eleitoral, a disputa eleitoral,
com reeleição, sem desincompatibilização, seria uma
irresponsabilidade.

Foi o que se viu nas últimas eleições de 1998,
com Estados que aprofundaram a crise das finanças
públicas, em função dos abusos praticados por aque-
les que não mediram esforços para alcançar o suces-
so nas urnas. Poderia citar exemplos que, sem dúvi-
da, ilustram essa afirmativa.

Certamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal
impedirá que abusos se repitam nas eleições deste
ano, mas, sem dúvida, a análise desse processo de
reeleição no País está levando-nos a concluir que o
fim da reeleição – quem sabe até com a instituição de
um mandato de cinco anos – poderá ser uma melhor
solução para atender as aspirações políticas do povo
deste País.

Há também, neste momento, uma outra discus-
são: o financiamento público para as campanhas elei-
torais. Creio ser esse um item importante na reforma
política, já que todos os escândalos, ou quase todos,
levam-nos às campanhas eleitorais. Lembremos do
escândalo Collor/PC Farias. Fomos levados à campa-
nha eleitoral que precedeu a posse no Governo da
República.

Outros escândalos em prefeituras municipais
também nos remetem às campanhas eleitorais. Cer-
tamente, a instituição do fundo que permitirá o finan-
ciamento público das campanhas eleitorais não será
suficiente para acabarmos com a corrupção eleitoral
no Brasil, mas obviamente estaremos criando meca-
nismos eficientes para reduzirmos o índice da corrup-
ção eleitoral nas eleições municipais, estaduais ou na
eleição nacional.

Sr. Presidente, algumas idéias aqui expostas
são do livro de Said Ferreira, um homem que, sem dú-
vida alguma, pode ser chamado de patriota. Como já
disse, goste-se ou não de suas propostas, é imperio-
so reconhecer o seu esforço em analisar, debater e
propor soluções para os grandes problemas do nosso
País. A energia com que as defende, o entusiasmo
com que se entrega a esse debate, serve-nos de
exemplo e revigora em nós o sentimento de que pode-
mos dar uma contribuição cada dia melhor ao nosso
País e à nossa gente.
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Inspirado pelo civismo de Said Ferreira, gostaria
de, mais uma vez, desta tribuna, lembrar à Câmara
dos Deputados que já é tempo de se votar a proposta
originária do Senado Federal que altera a legislação
referente à imunidade parlamentar. Falar em reforma
política, em novo modelo político, sem rediscutir a
imunidade parlamentar como instituição desgastada
diante da opinião pública brasileira é, sem sombra de
dúvida, decepcionar o País.

Por isso, Sr. Presidente, além dessa questão e
de todas as outras abordadas nesse livro, certamente
o Congresso Nacional está a dever a agilização dos
procedimentos que possam organizar o nosso País.
Esta é, ainda, uma Nação tremendamente desorgani-
zada, e, só com o sucesso dessas reformas, chegare-
mos à sua organização. Assim, teremos condições de
oferecer uma vida digna ao povo, que espera de todos
nós essa contribuição para um futuro mais fraterno,
mais solidário, mais humano, mais cristão e mais jus-
to.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Lúcio Alcântara, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Geraldo
Melo, 1º Vice-Presidente.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 307, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, e de acordo

com as tradições da Casa, as seguintes homenagens
pelo falecimento do Jornalista Dorian Sampaio:

a) Inserção em ata de Voto de Pesar; e
b) apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 30 de maio de 2000. – Sér-

gio Machado – Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esse re-

querimento depende de votação e, em seu encami-
nhamento, podem fazer uso da palavra os Srs. Sena-
dores que o desejarem.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, para encami-
nhar.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é contristado mesmo que encaminho a votação desse
requerimento, subscrito pelo Senador Sérgio Macha-
do e, em seguida, por mim, de pesar pelo falecimento
do jornalista Dorian Sampaio.

Tenho razões particulares, pessoais, além das
de ordem pública – porque ele foi jornalista e político
–, para fazer este registro com muita tristeza.

Dorian Sampaio foi dentista, professor, político e
jornalista. Pode-se dizer mesmo que ele começou a
sua vida política pelas mãos do meu pai, Waldemar
Alcântara, porque foi como seu oficial de gabinete na
Secretaria de Educação e Saúde, cujo titular na épo-
ca do Governo Raul Barbosa era o meu pai, que ele
se iniciou na vida político-partidária. Como líder estu-
dantil, ele apoiava, na ocasião, a candidatura do Go-
vernador Raul Barbosa, filiando-se ao Partido Social
Democrático – PSD, até a sua extinção, para então in-
gressar no MDB.

Como político, Dorian foi Vereador de Fortaleza,
inclusive para satirizar e denunciar a precariedade
dos serviços públicos da Prefeitura de Fortaleza na
época. Fundou o que se chamou Prefeitura Particular
de Fortaleza, num determinado bairro onde ele resi-
dia, e ali ele criou a chamada Prefeitura Particular,
para mostrar a precariedade dos serviços públicos
oferecidos pela Prefeitura de Fortaleza.

Foi também Deputado Estadual por duas legis-
laturas – em uma delas chegou a ser o segundo De-
putado mais votado. Foi cassado pelo regime militar
de 1964 e proibido de exercer atividade políti-
co-partidária e sua atividade jornalística para tratar de
assuntos políticos. Dedicou-se, então, à economia –
ele que era dentista de profissão e professor da Facul-
dade de Odontologia –, ao jornalismo econômico,
com grande sucesso, com grande êxito. Tanto nos jor-
nais, como no rádio e na televisão, ele se destacou
como jornalista econômico, analisando os fatos da
economia; sua atuação teve uma grande repercussão
nesse período. Fundou o Jornal do Dorian – JD. ”A
coragem de dizer a verdade“ era o slogan desse jor-
nal. Era um jornal oposicionista, de crítica, que com-
batia o governo e que, evidentemente, ele conseguiu
manter, com muito sacrifício, durante um período rela-
tivamente curto, porque ele terminou sem anuncian-
tes, sem apoio financeiro que permitisse que o jornal
continuasse em funcionamento. Foi proprietário de
uma editora, de uma gráfica, e editou, na segunda
fase, o chamado Anuário do Ceará, publicação,
como o próprio nome diz, que vem a lume anualmente
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e traz todos os dados sobre a vida política, social e
econômica do Estado do Ceará, com informações es-
tatísticas, desempenho da economia, do setor social e
do Governo e assim por diante; uma publicação de
grande importância para todos que querem acompa-
nhar o desenvolvimento do Estado do Ceará e o funci-
onamento das suas instituições públicas e privadas.

Dorian Sampaio foi um homem muito combati-
vo, muito irrequieto. Ele veio justamente de uma esco-
la fundada por Jader de Carvalho, que foi jornalista,
sociólogo, advogado, poeta, um homem de letras no
Ceará e pai do ex-Senador Cid Sabóia de Carvalho,
que honrou esta Casa durante oito anos. Jader de
Carvalho, um homem de esquerda, extremamente
polêmico e combativo, fundou um jornal no Ceará
chamado Diário do Povo, para o qual recrutou, entre
seus alunos do Liceu do Ceará, vários jovens que vie-
ram a integrar o seu corpo editorial e que se destaca-
ram muito na vida política e no magistério, entre eles
Dorian Sampaio, que sempre combatia a injustiça,
denunciava os desmandos, opondo-se ao regime mi-
litar – e por isso pagou o preço com a sua carreira po-
lítica, porque foi cassado no seu mandato de Deputa-
do Estadual. Ele era, como diz a jornalista Adísia Sá,
num dos depoimentos sobre a morte do Dorian, ocor-
rido na madrugada de sábado para domingo, um dos
últimos exemplares dessa geração que Jader de Car-
valho convocou para compor o corpo de profissionais
do jornal Diário do Povo.

Portanto, tenho razões muito fortes para estar
entristecido com a perda de Dorian Sampaio. Após a
morte do meu pai, por diversas vezes, consultei-o
para ouvir sua opinião e receber orientações em de-
terminados momentos de minha vida pública. Devo
confessar que ele também teve influência na minha
vocação política. Ainda menino, de calças curtas, às
vezes, acompanhava meu pai em caravanas políticas
pelo interior. Dorian, que em alguns momentos se
manteve afastado do ponto de vista político-partidário,
mas sempre conservou pelo meu pai uma grande ami-
zade e uma grande admiração extensiva a mim e a
toda a nossa família, apesar de ser um homem com-
bativo e irrequieto até a morte, sempre chamou o meu
pai de chefe. Dizia que meu pai era o único chefe polí-
tico que ele tinha. Numa dessas incursões pelo interi-
or, na cidade de Quixadá, estimulado e orientado por
Dorian, num comício do velho PSD, onde estava pre-
sente o inesquecível Deputado Federal José Martins
Rodrigues, ainda menino, fiz o meu primeiro discurso
político em praça pública.

No momento em que ele deixa este mundo, eu
não poderia deixar de fazer este registro de pesar pelo
seu falecimento. Se aprovado, como espero que seja,
este requerimento, solicito que esse voto de pesar seja
comunicado à sua família e ao Governo do Estado do
Ceará.Ele foi um homem que, no jornalismo e na políti-
ca, teve um grande destaque, honrando o nosso Esta-
do, e a sua morte é muito sentida por todos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em vota-
ção o Requerimento n.º 307, de 2000. (Pausa.)

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam, que-
iram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.

Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, por vinte minutos, ao Senador Francelino
Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFLMG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de forma singela, quero trazer a esta tri-
buna as preocupações que hoje, mais do que nunca,
atormentam a sociedade brasileira, particularmente,
a sociedade pobre, aquela que vive nas favelas, nos
bairros abandonados, nas áreas de riscos, aquela
que reside no campo, no meio rural, deslocando-se
permanentemente para as pequenas, médias ou
grandes cidades, na busca da auto-estima, de um
pouco de tranqüilidade, visando a contribuir para o
desenvolvimento do País em clima de paz e de tran-
qüilidade.

Nesse fim de semana, estive no Rio de Janeiro,
em São Paulo e em Minas Gerais, na minha capital,
Belo Horizonte. E voltei preocupado com as conver-
sas e a troca de informações sobre a situação do
País.De um lado, há um Brasil rico, mas que está tam-
bém vivendo momentos de preocupações. De outro, a
preocupação maior; sem dúvida nenhuma, a que se
refere às favelas e aos barracos, de todos aqueles
que estão aumentando ainda mais o percentual de
pobres neste País.

Venho, portanto, dar esse testemunho e, ao
mesmo tempo, manifestar o meu desejo de que as di-
retrizes que o Governo Federal procura desenvolver
no momento através do Ministério da Justiça, com a
colaboração de outras entidades ministeriais, pos-
sam alcançar as soluções desejadas. Pretendemos
não propriamente um Plano Nacional de Segurança
Pública, mas, em verdade, um Plano de Defesa da
Democracia, não mais a Lei de Segurança Nacional,
mas a Lei de Defesa do Estado de Direito.
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A democracia está aí, e o povo cada vez mais
aberto para o debate, para a controvérsia, buscando
sempre soluções convergentes, desde que todos os
participantes desse debate não carreguem consigo o
ódio, o ressentimento, o autoritarismo.

Por isso mesmo é que o Ministro da Justiça,
José Gregori, deverá receber, na próxima quin-
ta-feira, líderes das favelas da Maré e da Mangueira,
do Rio de Janeiro, para conversar, a fim de que esse
plano de defesa pública para o País resulte também
da colaboração de todos os que vivem na pobreza, na
indigência, ou seja, todos os considerados excluídos
dos benefícios da sociedade brasileira.

É preciso, portanto, que se busque a au-
to-estima de cada cidadão. Que as leis não sejam fei-
tas apenas dentro de gabinetes, mas por aqueles que
compõem a sociedade brasileira como um todo – e o
maior percentual é de pobres – para que todos pos-
sam sentar-se à mesa e, democraticamente, discutir
e tomar decisões com relação à Defesa do Estado de
Direito, da própria democracia, que alcançamos e que
hoje continua sendo o signo da República.

Entre os instrumentos desse Plano Nacional de
Defesa Pública figura, sem dúvida, a revisão do Códi-
go Penal e do Código de Processo Penal. E é preciso
também que o Congresso Nacional vote o mais rapi-
damente possível as leis pertinentes ao desarma-
mento, convergindo todas essas iniciativas para o que
nós denominamos de uma Lei de Defesa do Estado
Democrático.

No Rio de Janeiro, já temos mais de 110 favelas
reformadas. Em Belo Horizonte, são muitos os esfor-
ços para que as favelas que se multiplicam ao redor
da nossa capital e em toda a região metropolitana
possam merecer o respeito e o carinho das autorida-
des.O empenho que todos nós temos, em Minas, é no
sentido de que pobres e ricos, remediados ou não, fa-
velados ou não, representantes ou não de entidades
privadas, façam parte dessa peleja para que se en-
contre uma legislação adequada, fruto de um consen-
so e não elaborada apenas no asfalto.

É preciso que se convoquem os arquitetos, os
psicólogos, os políticos, os homens públicos, os sindi-
calistas, para que todos possam sentir o nosso desejo
de que toda a sociedade brasileira se conscientize de
que estamos construindo uma Nação, hoje com 160
milhões de pessoas, mas que, infelizmente, temos, no
momento, a pior e a mais terrível distribuição de renda
existente no mundo.

É bom salientar que os parlamentares desta
Casa já conhecem ou, se não conhecem, devem pro-

curar ver o filme “Notícias de uma Guerra Particular”,
elaborado e dirigido pelo documentarista João Morei-
ra Salles. Trata-se de um documento tormentoso, que
revela que a favela no Rio de Janeiro vive sob leis
próprias, sob diretrizes por elas mesmas traçadas. A
realidade é que o poder só chega ao morro pela polí-
cia e a polícia já vai em estado de defesa para morrer
ou para viver em dificuldades.

Quero, portanto, nesta hora, salientar a nossa
aspiração, o nosso desejo de que toda a sociedade
brasileira trabalhe para que façamos uma Nação mais
livre, mais justa, em benefício de todos.

Essa manifestação resulta de uma observação
que acabo de fazer nas três maiores capitais do País
e, conseqüentemente, na expectativa de que algo
seja feito concretamente, para que possamos reali-
zar, em clima de paz, de debate, as eleições que se
aproximam.

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

muta com o Senador Moreira Mendes, tem a palavra
o Senador Antonio Carlos Magalhães.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, preo-
cupa-me e à Nação inteira o surto de violência que to-
mou conta do País.

Não há dúvida de que os seqüestros, os assal-
tos e a violência de toda ordem tomaram conta da Na-
ção, e providências são timidamente tomadas sem
que dêem tranqüilidade ao País. Daí por que entendo
que há necessidade inadiável de o Governo da Repú-
blica repensar o papel das Forças Armadas. Longe de
mim ter a pretensão de querer encontrar a solução
através apenas dos meus pontos de vista, mas é im-
possível silenciar diante do que está acontecendo.

Não quero culpar o atual Governo. Quero culpar
uma situação que se vem repetindo há alguns anos,
mas que recrudesceu muito nessa fase.

É verdade que a economia tem a sua responsa-
bilidade, na medida em que os números têm sempre
mais força do que o social, quando os números deve-
riam ser conjugados ao social para as soluções que o
País necessita.

As Forças Armadas dispõem de mais de 300 mil
homens, que são preparados, dizem, para a guerra.
Mas, na realidadee graças a Deus! -, essa guerra não
tem existido, para a felicidade do nosso povo e dos
povos principalmente da América Latina. Daí por que
não entendo como não se repensar o papel das For-
ças Armadas, que são altamente consideradas pela
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população pelo que representam de seriedade, de
bons serviços prestados à Pátria em todos os mo-
mentos em que foram chamadas a atuar em defesa
dos objetivos e interesses nacionais. Têm e merecem
ainda a confiança da Nação. Poderiam ser mais úteis
aos brasileiros do que atualmente são se colaboras-
sem com os seus efetivos, que seriam devidamente
treinados para defender também a população, que se
sente, como acabei de dizer, desprotegida da violên-
cia nos grandes centros, principalmente no Rio e em
São Paulo.

No momento em que o Governo Federal traba-
lha para enxugar a máquina administrativa, a conten-
ção de gastos considerados dispensáveis, não é pos-
sível manter-se 300 mil homens sem uma atividade
mais efetiva. Sei que as principais figuras das Forças
Armadas, principalmente das forças terrestres, o
Exército, não desejam isso, porque se acostumaram
a esta situaçãonão há bons equipamentos nas três
Armas, nem na Marinha, nem na Aeronáutica, nem
no Exército –, acostumaram-se a uma situação de di-
ficuldade financeira, mas também não retribuem com
efetivo trabalho o que a Nação necessita.

Não quero dizer com isso que as Forças Arma-
das vão terminar, que os homens dos submarinos, os
submarinistas, vão deixar de trabalhar nos submari-
nos; os marinheiros, em suas atividades navais; os
aviadores, na aviação. Mas a infantaria das três
Armas poderia e deveria ser mais útil à Nação neste
momento.

Quando lancei essa tese, que vem de longe já
falo isso há mais de oito anos -, no dia seguinte, Sua
Excelência o Presidente da República, numa entre-
vista ao competente jornalista Márcio Moreira Alves,
disse que quem quer o Exército nas ruas é porque
quer matar. Não creio que se tenha referido a mim,
mas entendi que parte era comigo, na medida em que
tenho esse pensamento. Achei uma ofensa às Forças
Armadas, porque não é hábito do Brasil, nem do bra-
sileiro, essa violência de estar nas ruas para matar.

Aconteceu o acidente da CSN, que foi grave,
mas vimos depois – ou bem depois –, na Eco 92, um
policiamento perfeito, feito pelas Forças Armadas,
que garantiu a realização de um trabalho eficiente e
que, sem dúvida alguma, mereceu os elogios de to-
dos os brasileiros e estrangeiros que aqui estiveram.

O Presidente da República e outros presiden-
tesna ocasião havia vários presidentes de Repúbli-
cas, inclusive o dos Estados Unidostiveram a segu-
rança necessária. Até o Presidente da Câmara e do
Senado têm segurança, mas o povo, este está inse-

guro, porque não tem segurança nenhuma para a sua
defesa. Bastaria a presença das Forças Armadas, de-
pois de treinadas, depois de preparadas para a ação
urbana, bastaria a sua presença para se modificar in-
teiramente o panorama da criminalidade no Brasil.

A verdade é que deixam tudo para as polícias
militares. Muitas delas, com uma base de corrupção
muito grande, se associam aos criminosos nos assal-
tos, nos seqüestros e em todos os crimes. Pensar que
se o Exército cumprisse essa atividade iria acontecer
a mesma coisa é também maldizer não apenas o
Exército, mas o próprio País. Não acredito que a soci-
edade esteja tão perdida e que não possam as Forças
Armadas agir, quando necessário, sobretudo no que
se refere ao narcotráfico, nas escolas e em todos os
lugares onde for necessário.

Digamos que se hoje, aqui, como exemplo, um
general fosse eventualmente agredido ou seqüestra-
do, se iriam esperar a ação da Polícia Civil ou da Polí-
cia Militar. O Exército entraria em ação sem dar a me-
nor satisfação as suas autoridades superiores. Então,
vamos tratar o povo de outra maneira, porque, a conti-
nuar assim, evidentemente, a credibilidade de todos
desaparece e o princípio da autoridadeeste, que já
está abaladoirá a um ponto da maior gravidade.

Quero dizer, portanto, que cabe ao Ministério da
Defesae devo dizer que o Ministro da Defesa foi até
mais hábil, porque aceita a idéia, embora ache que é
inconveniente, mas não fechou a porta para uma dis-
cussão –, com os Parlamentares, com todos nós, en-
contrar solução em relação à criminalidade.

Dizer, também, que a Constituição dá outra des-
tinação às Forças Armadas é verdadeiro e falso ao
mesmo tempo. Quantas vezes nós, aqui, já modifica-
mos a Constituição, não só para a ordem econômica,
para a reeleição, para tantos fatores que julgamos
convenientes? Portanto, inserir na Constituição uma
nova destinação ao papel das Forças Armadas não é
problema, é uma coisa da inteligência nossa, da inteli-
gência do Governo e da inteligência de quantos que-
rem ter paz neste País. Acho que já é tempo

O Estado democrático se baseia no direito dos
cidadãos de ir e vir – todose isso não está acontecen-
do. Ninguém se sente à vontade para ir e vir, em parte
alguma, com a insegurança existente. Ela chegará,
não tenham dúvida, a afetar a nós mesmos, a nós,
que estamos aqui, a familiares nossos, mas é preciso
que tenhamos a coragem de dizer que é indispensá-
vel um novo papel para as Forças Armadas, que é im-
possível a Nação pagar a mais de trezentos mil ho-
mens sem a retribuição do serviço efetivo, esperando
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que venha uma guerra que ninguém deseja. Hoje, as
guerras não são por contingentes de homens, são por
equipamentos tecnológicos. E esses equipamentos
tecnológicos, infelizmente, não temos, porque sequer
temos como manter as Forças Armadas como elas vi-
vem hoje. Os soldados são obrigados a sair do quar-
tel na sexta-feira, às 11h30min, para voltarem na se-
gunda-feira, depois de 1h, porque não há refeição
para ser dada nas três Armas. Então, a situação é
caótica e impõe que nós, que temos responsabilidade
com o Brasile este Senado, que deve crescer a cada
dia na força da sua ação moralizadora, um assunto
que será tratado depois, não no discurso de hoje -,
nós todos, devamos nos unir.

Não é o caso de se criticar o Governo e quero
que este tome o meu discurso como uma colabora-
ção. Nada tenho de pessoal contra o Presidente Fer-
nando Henrique, mas tenho uma representação po-
pular, na Bahia, que me dá o direito, como a todos os
Senhores, de defender os cidadãos que estão indefe-
sos por falta de um policiamento decente do Governo.
Os Governos estaduais, sozinhos, não agüentam
essa tarefa e isso está provado. A facilidade com que
um Governador toma uma paulada ou um Ministro re-
cebe um ovo está, realmente, demonstrando que a si-
tuação já foi para outro âmbito que não aquele normal
da violência, daí por que tenho a certeza da necessi-
dade de – enquanto, sobretudo, não se aprova uma
emenda que fiz sobre o serviço civil, para se aprovei-
tarem cidadãos que possam ingressar nas Forças
Armadas, serem úteis inclusive nas suas futuras pro-
fissõestomarmos uma providência em relação à gra-
vidade desse assunto.

Quero lembrar que na França, na crise de 68,
De Gaulle tirou da fronteira com a Alemanha todo o
Exército francês, para dar segurança interna à Fran-
ça, a fim de que não desmoronasse o poder e, com
isso, muitas vidas fossem ceifadas. Já há exemplos
inúmeros de países que utilizaram – e utilizam –, em
horas de necessidade, as suas Forças Armadas.

No narcotráfico, hoje, a maioria dos casos são
conflitos setoriais, exigindo contingentes bem meno-
res e com maior mobilidade, flexibilidade e ação bem
equipada das Forças Armadas. As Forças Armadas
não têm, até aqui, agido com eficiência também no
combate ao narcotráfico, que se dissemina com uma
celeridade enorme neste País.

Acredito que chegou o momento – quando o Go-
verno pensa em fazer lei para substituir a de Seguran-
ça Nacional, ou coisa equivalente – de se pensar, pois
não é bem assim, mas a sociedade toda, inclusive

nós, que temos uma Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, em como deveremos e pode-
remos ajudar o nosso País.

O ex-Deputado Elias Murad publicou um artigo
muito importante, em Minas Gerais, sobre a ação das
Forças Armadas no combate ao narcotráfico e provou
que é indispensável a sua atuação no momento que o
Brasil vive. Ninguém acredite que é para se fortalecer
com golpes ou coisa que o valha. Ao contrário, é dar
uma destinação em que as Forças Armadas tenham
necessidade e fiquem atuando na área urbana do
País, além das fronteiras – o que é sua obrigação e já
o fazem –, para que possamos ter a paz indispensável
a quantos tenham direito de viver com dignidade nes-
te País e que, hoje, sofrem, direta ou indiretamente,
os horrores da falta de ação no combate à criminali-
dade.

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

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA) – Concedo um aparte ao Senador Lauro
Campos.O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) –
Nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, o sim-
ples fato da presença de V. Exª nesta tribuna com-
prova a importância do assunto que vem debater co-
nosco. E eu também quero cumprir o meu dever,
como V. Exª está cumprindo o seu no exercício de
seu mandato, e dizer a V. Exª que talvez, quem
sabe, do meu ponto de vista, suplementar ou com-
plementarmente, poder-se-ia recorrer às Forças
Armadas para a garantia da segurança interna nos
setores que estão obviamente precisando: o narco-
tráfico e a criminalidade crescente. Mas quero lem-
brar, discordando de V. Exª, que foi Getúlio Vargas,
parece-me que repetindo a estátua da liberdade,
que disse que a violência gera violência e que só o
amor constrói para a eternidade. Então, a minha su-
gestão é no sentido de experimentarmos primeiro o
amor; experimentarmos primeiro a solidariedade;
experimentarmos primeiro um salárioque V. Exª já
quis alçar a R$177,00 -, mas que eu gostaria de ex-
perimentar, hoje, na casa dos R$500,00. Aqui em
Brasília, quando vim para cá, em 1960, não havia
crime. Eu dormia com as janelas e portas abertas.
Mas estava todo mundo trabalhando. É a terapia
ocupacional, a laborterapia; não há nada melhor
para fazer o homem grande do que o trabalho.
Então, como vamos desempregar os trabalhadores,
aviltar os seus salários e querer que eles tenham
um comportamento de cidadãos londrinos? Parabe-
nizo V. Exª. Apenas para colocar essa minha suges-
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tão como eco, como repetição daquilo que V. Exª
está fazendo: trazer essa sugestão que poderá um
dia, quem sabe, servir, não como remédio principal,
mas como uma terapia secundária. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª tem absoluta razão, as causas são bem
mais profundas. Agora, se não fizermos nada neste
momento, aí aprofundaremos a gravidade do assunto.
V. Exª sabe que também lutei, com V. Exª e com mui-
tos companheiros de V. Exª, para que o salário fosse
R$180,00. Não diria os R$500,00, que seria o desejá-
vel; quanto mais, melhor, para se ter uma sociedade
mais igualitária. O País é um país de concentração de
renda, injusto, daí por que também muitos desses fa-
tos acontecem. Mas é fazer justiça também pedir que
se repense o papel das Forças Armadas, para evitar a
ociosidade de milhares e milhares de brasileiros que
ganham sem trabalhar. Porque, na realidade, esses
militares – que não são culpados – não têm o que fa-
zer fora da guerra. Não queremos guerra; queremos
ser um País pacífico. Conseqüentemente, vamos utili-
zar esses contingentes – essa é a vontade do povo –
em defesa do próprio povo. Aqueles que não têm con-
tato popular – que não é o caso de V. Exª, que o teve
durante toda a sua vida – não acreditam, porque não
sentem e não vivem a intimidade das populações
mais carentes, os seus problemas. V. Exª tem razão,
portanto, na sua afirmativa, que essa é a causa princi-
pal. Mas temos que fazer alguma coisa para dar segu-
rança a todas essas pessoas. Em Brasília, V. Exª dis-
se que nunca existiu isso, e agora está existindo, mas
no País inteiro, em toda parte, existe isso. Por que, en-
tão, não reunir Governadores e Parlamentares, so-
bretudo os da defesa nacional, para encontrarmos
caminhos, quaisquer que sejam, para dar segurança
ao povo? Acho que isso é um dever do Governo, e te-
nho certeza de que – V. Exª certamente não tem, so-
bretudo pelo seu discurso de ontem – o Presidente da
República tem interesse em encontrar esse caminho.
Mas não o encontrou até agora. Então, temos, tam-
bém, que mostrar o caminho que deve ser perseguido.

O Sr. Gerson Camata (PMDBES) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFLBA) – Concedo um aparte ao nobre Senador
Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDBES) – Ilustre Pre-
sidente, V. Exª com a responsabilidade de Presidente
do Congresso Nacional, com o peso da figura de V.
Exª na política brasileira, nesta tarde, nos remete à
uma reflexão muito mais profunda sobre o que a

União, as autoridades e os Poderes constituídos es-
tão trazendo de volta, estão retribuindo aos contribu-
intes pelo que eles pagam de tributos. V. Exª aborda o
problema da segurança, talvez o mais cruel. A cada
dia, as pessoas estão armando esquemas de segu-
rança como câmaras, grades, enquanto os bandidos
estão soltos, esperando que alguém saia para assal-
tá-lo. Em matéria de educação, com o que o Estado
brasileiro retribui? A escola pública, que é gratuita,
vive em greve. Aqueles que estudam na escola públi-
ca dificilmente vão ingressar na universidade pública,
que não é paga, que deveria favorecer aos mais po-
bres, mas, na verdade, é o ninho onde as elites mais
ricas vão estudar, deixando a universidade particular,
que é paga, para os mais pobres. Vejamos, além da
educação, a área da saúde. Ai daquele que não tem
um plano de saúde, porque se cai nas garras da saú-
de do Poder Público é mal-atendido; às vezes, vai ao
hospital não para melhorar, mas para morrer. Paga-
mos uma das maiores cargas tributárias da América
do Sul e recebemos quase nada em troca. Mas V. Exª
focaliza a questão da segurança. Quase todos os
dias, quase todos os fins de semana assistimos nos
jornais o choro, o sofrimento dos que perderam algum
ente, ou sofreram algum tipo de violência. Seria ne-
cessário que as Forças Armadas, pelo menos, cum-
prissem o que está na Constituição. Ou seja, o contro-
le de armas, função do Exército brasileiro. Os bandi-
dos sobem o morro com armas de guerra. E por onde
elas entram no Território brasileiro? Onde está a vigi-
lância que deveria ser feita? Imagine V. Exª, num es-
tado de pré-guerra, se o inimigo resolvesse infiltrar ar-
mas pesadas no nosso Território? Elas entrariam,
evidentemente, já que os bandidos conseguem fa-
zê-lo sempre, tendo em vista que não há vigilância.
Aprovamos uma emenda constitucional permitindo
que aeronaves brasileiras, após o procedimento nor-
mal, pudessem abater aeronaves estrangeiras que
estivessem irregularmente no espaço aéreo nacional.
Nenhuma aeronave foi abatida desde aquele dia e o
tráfico continua atuando no nosso Territórioe quase
sempre a Polícia Federal apreende no interior do
Estado de São Paulo ou de outros Estados, em pe-
quenos aeroportos, aeronaves que penetraram e via-
jaram por todo o Território, vindas de países estran-
geiros, trazendo drogas. No Rio de Janeiro, há pou-
cos dias, creio que V. Exª viu a entrevista do bandido
que, por mar, desembarcava granadas e até armas
vindas até da antiga União Soviética, hoje Rússia, por
meio de embarcações. Onde está a Marinha brasilei-
ra? A ela compete vigiar o nosso enorme litoral. Às
vezes, deixam também navios estrangeiros pratica-
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rem a pesca predatória no mar territorial brasileiro.
Assim, se as Forças Armadas cumprissem sua fun-
ção constitucional já estariam ajudando, e muito, no
combate ao crime. Penso que, nessa horae aí con-
cordo com V. Exª -, que elas deveriam vir um pouco
mais em socorro dos brasileiros mais humildes, mais
pobres, que estão morrendo nas ruas e que a cada
dia estão mais intranqüilos, quando não morrem por
assaltos ou até mesmo seqüestrados dentro de suas
próprias casas. Cumprimento V. Exª. É necessário
que a Nação reflita sim sobre essas coisas que estão
ocorrendo, e V. Exª chama os brasileiros, principal-
mente os Poderes constituídos para refletirem sobre
o risco que corremos, tendo em vista o crescimento
do tráfico de drogas e do banditismo. Está havendo
uma guerrilha urbana, e não estamos nos dando con-
ta disso.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço, calorosamente, a V. Exª pelo apar-
te, um aparte completo em que V. Exª aborda vários
pontos.

Não estamos fazendo esta reflexão como um ata-
que às Forças Armadas, mas sim em sua defesa. Que-
remos que as Forças Armadas sejam equipadas tecno-
logicamente para que possam defender o País, no caso
de uma suposta e pouco provável guerra externa, mas
também e sobretudo no caso da guerra interna que está
ocorrendo no País. Ninguém mais ignora este fato: tra-
ta-se de uma guerra interna, em que o papel das Forças
Armadas não pode ser apenas em relação ao exterior,
tem de ser também em relação ao País.

Sei que, com esta minha fala, desagrado a cen-
tenas de militares que já se acostumaram com essa
posição. Mas, como cidadão e como Parlamentar, é
minha obrigação vir à tribuna e alertar para os perigos
maiores que ainda vêm por aí se não tomarmos, jun-
tamente com o Governo – e o Governo deveria ouvir o
Congresso -, providências em relação, inclusive, ao
papel das Forças Armadas.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, V. Exª me permite um
aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Antonio Carlos Magalhães, ontem, por duas ho-
ras, visitei o Jardim São Carlos, em Guaianases, um
dos bairros periféricos da cidade de São Paulo, que
vive uma situação não muito diferente daquela que foi
muito bem estampada no documentário Notícias de
uma Guerra Particular, de João Moreira Salles, que

mostra as circunstâncias que levam ao narcotráfico e
as condições das favelas do Rio de Janeiro, muito
próximas daquelas da Grande São Paulo, onde se
vive uma situação quase sem solução. Fico pensan-
do se, porventura, a presença das Forças Armadas,
em especial a do Exército, poderia modificar aquele
quadro. Presidente Antonio Carlos Magalhães, creio
ser perfeitamente possível realizar a proposição que
V. Exª apresentou, a qual tem o meu apoio, de colocar
a prestação de serviços civis como alternativa ao ser-
viço militar. Os civis poderiam prestar o serviço militar
na forma de serviços à comunidade, construindo es-
colas ou áreas de lazer e cultura, para ocupar os jo-
vens com a prática de esportes e com o desenvolvi-
mento de atividades culturais. Dessa forma, eles po-
deriam prestar a sua colaboração. No que diz respeito
à segurança, não tenho a convicção de V. Exª de que
esse seria o melhor procedimento. Para a solução
desse problema, penso ser melhor o caminho sugeri-
do pelo Senador Lauro Campos: a prática do senso
de solidariedade para valer na sociedade brasileira,
que ainda não está presente no âmbito do atual Poder
Executivo e do Congresso Nacional na sua inteireza.
Para isso, seria necessário prover todos os brasilei-
ros do direito inalienável ao trabalho e a uma renda
suficiente para a sobrevivência de todos. Nós, no
Congresso Nacional, estamos deixando passar a
oportunidade de assegurar esse direito a todos os
brasileiros. Portanto, avalio ser importante o debate
que V. Exª apresenta aqui, mas o caminho é muito
mais o da resolução dos problemas educacionais e
sociais, buscando a renda e o trabalho para todos.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – O que quero – e, no fim, V. Exª acaba aceitan-
do issoé colocar o assunto em discussão.Não tenho a
pretensão de achar que a minha fórmula é a mais per-
feita. O meu interesse é o de que nos reunamos para,
independentemente de ideologia e de partidos, dar-
mos tranqüilidade à Nação.

Essa deveria ser uma iniciativa do Presidente da
República, para, juntamente com o Congresso Nacio-
nal, encontrar fórmulas. Seriam muitas cabeças pen-
sando com o objetivo de encontrar uma solução ade-
quada. Acredito que o Governo, já agora advertido,
não terá dúvida de convocar o Congresso para uma
conversa, para um debate, a fim de encontrarmos ca-
minhos, naturais e justos, de dar segurança ao povo
brasileiro, sobretudo na sua cidade de São Paulo, no
Rio de Janeiro e em todas as capitais do País.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)Nobre
Senador Antonio Carlos Magalhães, permita-me in-
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terromper o pronunciamento de V. Exª para prorrogar
a Hora do Expediente para às 16h10, a fim de que V.
Exª possa conceder os apartes.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA)Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocí-
nio, concederei os apartes e, em seguida, terminarei
o meu pronunciamento. Mais do que V. Exª, tenho a
obrigação de cumprir o Regimento. V. Exª me adver-
te com muita delicadeza, e eu atenderei o apelo de
V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, V. Exª me permite um
aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Mais uma
vez, vem V. Exª à tribuna. Não há dúvida de que,
olhando para a história deste Congresso, é difícil en-
contrar uma figura que tenha uma biografia tão polê-
mica quanto a de V. Exª na Presidência do Senado.
V. Exª é um homem de coragem e traz ao debate as-
suntos da maior importância. V. Exª aborda, com
franqueza e lealdade, assuntos sobre os quais se
pode divergir. Podemos ter posições diferentes, mas
somos obrigados a respeitá-lo. Não recordo, até en-
tão, de um Presidente do Parlamento que tenha pe-
dido a instauração de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para tratar do Poder Judiciário. V. Exª o
fez, sob críticas generalizadas, a começar pelas do
Poder Judiciário. Até agora, não ficou claro se V. Exª
teria sido induzido nas entrelinhas pelo Poder Exe-
cutivo, que gostaria que houvesse a CPI, ou se V.
Exª o fez à revelia do Poder Executivo, que não gos-
taria que tivesse acontecido o que aconteceu. Mas
V. Exª tem assumido posições realmente muito im-
portantes. Confesso que me considero muito identifi-
cado com V. Exª numa posição: também integro a
Bancada do Governo, mas me sinto muito mais
numa posição independente, na posição de falar, de
debater e de ir à tribuna, do que na de tentar con-
versar com o Presidente ou com algum membro do
Governo. Mas V. Exª é o Presidente do Congresso
Nacional. Na qualidade de Presidente do Congresso
Nacional, V. Exª é a pessoa, pelo seu passado, pelo
seu estilo, que tem as condições de dialogar direta-
mente com o Presidente da República. E muitas das
questões que V. Exª traz à tona são questões que V.
Exª poderia debater com o Presidente da República,
chegando a um entendimento. No entanto, V. Exª
prefere vir à tribuna. Não sei se V. Exª preferiu vir à

tribuna depois de ter conversado com o Presidente
da República e ter visto que não adiantou, que por
aquele caminho não iria muito além, ou se V. Exª
acredita que o melhor caminho é a tribuna do Sena-
do. Hoje V. Exª, com muita competência e serieda-
de, trata de um assunto do maior significado. Sabe
V. Exª que esse assunto vai muito além de diver-
gências ou não, de pontos de vista diferentes ou
não, entre V. Exª e o Presidente da República. V.
Exª está abordando questões profundas das Forças
Armadas. Quando fui Ministro da Agricultura no Go-
verno do Sr. Sarney – embora nunca possa dizer,
profundamente, do Governo Sarney; fui indicado,
como V. Exª, pelo Dr. Tancredo, mas fui daqueles
que saiu logo que acabou a influência do Dr. Tan-
credo, e V. Exª ficou durante todo o tempo em que
começou a influência do Dr. Sarney –, nas várias
oportunidades em que tive de conversar com os Mi-
nistros militares, tratei muito dessa matéria, inclusive
em reuniões presididas pelo Presidente José Sar-
ney. Eu apresentava os meus argumentos e, como
Ministro da Agricultura, por exemplo, defendia a tese
de que considerava um absurdo a mata atlântica,
essa imensidão de floresta, estar sem a proteção
devida das Forças Armadas. Por exemplo, para ga-
rantir o território no que tange à sua reserva flores-
tal, contávamos com meia dúzia de guardas flores-
tais, que não conseguiam fazer absolutamente
nada. Pensava eu que, por meio de um convênio e
de um entendimento, essa reserva deveria ser en-
tregue às Forças Armadas. Pensava eu que o com-
bate à pirataria, ao tóxico, à droga, ao contrabando
de ouro e de outros metais deveria ser entregue às
Forças Armadas; eu acreditava que as Forças
Armadas deveriam ficar com essa missão, com essa
responsabilidade. Recebi, em uma reunião adrede-
mente preparada para isso pelos comandantes das
Forças Armadas, a resposta do Presidente da Repú-
blica, a qual foi dada pelo Sr. Leônidas Pires Gon-
çalves. Dizia ele: sou absolutamente contrário a que
isso seja feito. Naquela época, não havia ainda a ra-
zão que V. Exª avocou da tribuna, muito séria e ver-
dadeira, de que até os que prestam o serviço militar
saem na sexta-feira e voltam na segunda-feira, por-
que não têm condições de fazer as refeições. Não
era esse o problema por ele invocado, mas o de que
a unidade, a credibilidade e a seriedade das Forças
Armadas estavam no fato de serem uma organiza-
ção reunida no quartel, sob um comando: dormiam
juntos, tinham disciplina e orientação, tinham a pala-
vra, tinham uma forma de ser e de agir, tinham a
sua bandeira, tinham as suas homenagens presta-
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das junto ao comando, no quartel onde prestavam o
serviço militar. Se fossem as tropas armadas distri-
buídas em três, quatro, cinco ou dez batalhões e es-
palhadas pelo Brasil afora, ficando com a responsa-
bilidade de combater o contrabando, o narcotráfico,
o roubo, a pirataria e tudo o mais que acontecesse,
a hierarquia das Forças Armadas desapareceria. E
as Forças Armadas não teriam condições de manter
o seu status. Ele tinha convicção de que, se as tro-
pas armadas dormissem no mato e ficassem por
um, dois ou dez dias, por três ou quatro meses, em
um acampamento, longe do comando e da expe-
riência do dia-a-dia, desapareceria a hierarquia e de
que, aos poucos, as tropas armadas poderiam mis-
turar-se com os contrabandistas, com os vendedo-
res de drogas, com os criminosos, e a experiência
seria a pior possível. Nunca me esqueci disso, por-
que fui um dos que se sentiu derrotado com a expo-
sição do General Leônidas. Depois, procurei o Che-
fe do SNI, o General Ivan de Souza Mendes, e senti
que ele, ainda que pensasse de forma menos dura,
menos drástica, do que o General Leônidas, tam-
bém tinha medo. Disse o General Ivan que temia a
perda da hierarquia, a perda do comando, por parte
das Forças Armadas. O segundo aspecto que V.
Exª invoca, que é muito importante, refere-se ao
contingente das Forças Armadas – 300 ou 400 mil
pessoas – para ajudar, no dia-a-dia, na luta contra a
violência na cidade. A resposta que se dá é muito
simples: elas não estão preparadas para isso. Dá-se
o exemplo de Volta Redonda. O caso de Volta Re-
donda ocorreu, porque quem apareceu lá foram as
Forças Armadas, não foram as tropas militares da
Polícia Civil estadual. A Polícia Civil estadual é pre-
parada para fazer frente aos conflitos, às questões
internas, mas não para acabar com a violência, com
a radicalização, como vem acontecendo. Penso que
o pessoal está meio tranqüilo com as Forças Arma-
das, ou estão todos assustados. Não sei. Parece
que o ambiente não está muito propício para o que
imaginávamos. Repare V. Exª: sem preparar as For-
ças Armadas para um estilo de missão como o da
Polícia Civil... É dura a posição da Polícia Civil, da
brigada militar – fui Governador de Estado, V. Exª
sabe -, por ter de fazer cumprir um mandato judicial
que diz: ”Tirem essa gente da terra. Tirem esses
sem-terra dessa propriedade“. E lá vão eles. Eles
têm de fazer o enfrentamento e não podem usar da
violência, da radicalização, porque, senão, são con-
siderados criminosos. Esse tipo de preparo, não sei
se as Forças Armadas hoje o têm. Pergunto: V. Exª

está propondo, está debatendo, está sugerindo que
seja feita essa experiência, que as Forças Armadas
sejam preparadas para esse tipo de ação, para esse
tipo de escalada? É essa a proposta de V. Exª? De-
fendi, longamente, quando Governador de Estado, e
venho defendendo o papel importante das Forças
Armadas. Penso que a melhor missão das Forças
Armadas seria a de coordenar o serviço obrigatório
civil ou militar. Milhões são chamados a prestar o
serviço militar e não o prestam, porque há gente em
exagero; inclusive, as mulheres não são convoca-
das. De repente, essa gente poderia ter a chance
de, durante o ano, prestar o serviço militar obrigató-
rio de forma civil, fazendo um trabalho voluntário,
ajudando numa infinidade de tarefas, ajudando na
escola, fazendo entrosamento, ajudando na vila,
ajudando os que não têm chance. E as camadas
elevadas da sociedade, os ”filhinhos de papai“,
aprenderiam, no quartel, a se misturar. Se as Forças
Armadas participassem, junto com as Prefeituras,
com as escolas, de um serviço militar civil obrigató-
rio, talvez fosse essa a grande missão que elas po-
deriam prestar. Meus cumprimentos pela coragem
do pronunciamento de V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFLBA) – Agradeço a V. Exª pelo excelente discur-
so, sobretudo porque está cheio de verdades, como
é hábito de V. Exª fazer. V. Exª manifesta várias posi-
ções, que deveríamos, inclusive, examinar. É isso o
que proponho.

De logo, quero dizerV. Exª chegou um pouco
atrasado e não ouviu o que eu disseque este meu
discurso não é uma resposta ao Presidente, mas
pode soar como tal, na medida em que me associo
a essa tese que V. Exª, em parte, adota. O Presiden-
te declarou ao Jornalista Márcio Moreira Alves que
quem quer o Exército na rua quer matar. É uma
ofensaevidentemente sei que ele não quis, mas fe-
zàs Forças Armadas. Venho defender, dizendo que
isso não acontecerá jamais, porque o Exército é dis-
ciplinado, tem uma escola de seriedade e impõe
respeito. A presença do Exército na rua, ainda que
não faça nada, já seria uma garantia para muitos ci-
dadãos que se encontram sem nenhum apoio do
Executivo nessa parte.

Eu queria também dizer a V. Exª que fomos
ambos nomeados pelo Presidente Tancredo Neves,
fomos Ministros do Presidente Sarney, e V. Exª dei-
xou o Governo para ser Governador do seu Estado,
onde prestou relevantes serviços. Isso posso teste-
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munhar porque lá estive mais de uma vez a obser-
vá-lo no seu dia-a-dia de trabalho e de eficiência.

Agradeço a V. Exª pelo aparte e coloco o tema
em discussão, quando V. Exª vai poder expor as
suas teses. Peço ao Governo quese não as aceitar,
não tem importânciadiscuta o assunto com o Con-
gresso.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL – BA) – Senador Geraldo Melo.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN)Senador
Antonio Carlos Magalhães, tenho a impressão de
que V. Exª aborda um tema candente nas preocupa-
ções do povo brasileiro. A segurança nacional é uma
questão que sempre foi vista como responsabilidade
das Forças Armadas, desde que seja para defender
o País contra o agressor externo, e a segurança in-
terna constitui um problema de polícia. Esse, entre-
tanto, é um conceito completamente anacrônico. A
idéia antiga do conflito internacional entre agresso-
res de países diferentes, começando antes do Sécu-
lo XVIII, as guerras mais antigas, até o período que
terminou em 1945, a guerra pressupunha a existên-
cia de soldados fardados, de cadeia de comando, de
Conferência de Genebra para proteger o prisioneiro
de guerra, pressupunha uma determinada etiqueta
no processo de guerra. Ocorre que, a partir de 1945,
houve no mundo mais de 160 conflitos que merece-
ram a atenção internacional. E, desses, pouco mais
de 30 foram entre Estados diferentes. Os conflitos
do nosso tempo, que há quem a eles se refira como
os conflitos do terceiro tipo, são essencialmente in-
ternos. E as grandes ameaças à sociedade e à defe-
sa nacional estão localizadas precisamente aí. A
fragmentação dos Estados do Leste Europeu, após
1945, não está associada a agressões externas.
Chiapas não tem a ver com agressões externas. O
problema da Colômbia não tem a ver com agres-
sões externas. Em Angola, o conflito que se trans-
formou em luta entre os interesses do petróleo e os
do diamante não tem a ver com agressões externas.
Os problemas que podem ser encadeados nas gran-
des lutas do território africano são grande testemu-
nho de que a questão da segurança nacional deixou
de ser um conflito entre países ou Estados. Por ou-
tro lado, a questão interna não pode ser vista com a
singeleza, com o amadorismo com que vem sendo
vista. É muito fácil pretender-se explicar a miséria e
a violência interna apenas por conta das questões

de pobreza e de miséria. Essas, que têm uma inter-
face com a falta de dinheiro, constituem o grande
manancial, digamos assim, de mão-de-obra para o
crime organizado. O dinheiro difícil cria o contingen-
te de população que precisa sobreviver de alguma
maneira. Mas o dinheiro fácil, do crime organizado,
do narcotráfico, a cobertura de algumas proposições
ideologicamente respeitáveis, mas cuja sobrevivên-
cia requer ações de violência e de luta, traz os in-
gredientes que criam o caldo de cultura dentro do
qual estamos vivendo. Por isto quis intervir no dis-
curso de V. Exª: apenas para dizer que o que V. Exª
diz é o que dizem todos quantos acham que o con-
ceito moderno de defesa nacional não pode mais
ser o conceito de dois pelotões de soldados, um ati-
rando no outro, com fardas diferentes e generais di-
ferentes em seu comando. O conceito de defesa na-
cional hoje é um conceito que se volta essencial-
mente para as questões internas que são capazes
de desestruturar as nações e desestruturar os Esta-
dos. Por isso é pertinente, é oportuno, é necessário,
é urgente que se faça no Brasil a discussão que V.
Exª está propondo.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFLBA)Eu agradeço, sinceramente, a V. Exª pelo ex-
celente aparte. V. Exª, com sua competência, traz elu-
cidação a assunto que, no momento, é o mais impor-
tante da Nação brasileira. V. Exª foi muito feliz em seu
aparte, que entra em meu discurso como um subsídio
dos mais relevantes para a atenção de quantos te-
nham responsabilidade de governar o País.

Sei que deveria dar aparte a outros Senadores,
mas, evidentemente, não posso fazê-lo, em virtude do
tempo. Peço desculpa, porque me excedi no tempo. A
tolerância do Presidente já foi além do limite, e não
devo abusar. Peço desculpa aos aparteantes.

Ao terminar, quero dizer que a oportunidade dos
maus resulta sempre da omissão dos bons. Não nos
podemos omitir nesse assunto. Temos responsabili-
dade com a Nação; não é apenas o Poder Executivo
que a tem. Temos que legislar sobre a matéria, se ne-
cessário. Temos que, inclusive, ajudar o Poder Execu-
tivo a encontrar caminhos melhores para que o povo
brasileiro tenha a sua paz interna e possa viver em
condições melhores do que as atuais.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Magalhães, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia que é ocupada sucessivamente, pelos
Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.
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O Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Segundo dia de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 66, de 1999, tendo como primei-
ro signatário o Senador Mauro Miranda, que
altera o art. 42 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, prorrogando,
por dez anos, a aplicação, por parte da
União, de percentuais mínimos do total dos
recursos destinados à irrigação nas Regiões
Centro-Oeste e Nordeste, tendo

Parecer favorável, sob nº 300, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Lúcio Alcântara.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia, durante três
sessões deliberativa ordinárias, em fase de discussão
em segundo turno, quando poderão ser oferecidas
emendas que não envolvam o mérito.

Transcorre, hoje, a segunda sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, a discus-

são terá prosseguimento na próxima sessão delibera-
tiva ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 166, de 1999 (nº
22/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Alvorada de Cardoso Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cardoso, Estado
de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 982, de
1999, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Luzia Toledo, com abstenção da
Senadora Heloísa Helena.

Em discussão o projeto em turno único.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sr as e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do PT, salvo o Sena-

dor Tião Viana.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo n.º 166, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 546, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 166, de 1999 (nº 22, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de 1999 (nº
22, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Alvorada de
Cardoso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cardoso, Estado
de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo Melo –
Carlos Patrocínio – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 546, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, ____________________, Presidente do Sena-
do Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-
mento Interno, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que renova a conces-
são de “Rádio Alvorada de Cardoso
Ltda.,” para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em onda média na cidade de
Cardoso, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 6 de outubro de 1997, que renova por dez
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anos, a partir de 18 d junho de 1990, a concessão de
“Rádio Alvorada de Cardoso Ltda.,” para exploar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cardoso, Estado
de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

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

Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 173, de 1999 (nº
11/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio Costa Azul FM Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.040, de
1999, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Luzia Toledo, com abstenções
dos Senadores Roberto Saturnino, Jefferson
Peres e da Senadora Heloísa Helena.

Em discussão o projeto em turno único.
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, com abstenção do PT, salvo o Sena-

dor Tião Viana.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 173, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 547, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 173, de 1999 (nº 11, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº173, de 1999, (nº
11, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Costa Azul FM Ltda., para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade de
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de maio de
2000 – Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Ro-
naldo Cunha Lima, Relator – Geraldo Melo – Car-
los Patrocínio – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 547, DE 2000.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 2000

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada a “Rádio Costa Azul FM
Ltda.,” para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na
cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio
de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 1.573, de 14 de novembro de 1996, que renova
por dez anos, a partir de 17 de outubro de 1993, a per-
missão outorgada a “Rádio Costa Azul FM Ltda.,”
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 224, de 1999 (nº
50/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Fundação Cultural Riograndense
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Caxi-
as do Sul, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo

Parecer favorável, sob nº 1.024, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Fogaça, com abstenções da
Senadora Heloísa Helena e dos Senadores
Roberto Saturnino, Jefferson Peres e Geral-
do Cândido.

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.)
Aprovado, com a abstenção do PT, à exceção

do Sr. Tião Viana.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto
Legislativo nº 224, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 548, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 224, de 1999 (nº 50, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 1999 (nº
50, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada á Fundação
Cultural Riograndense para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Sala de Reuniões da Comissão 30 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães – Presidente –
Ronaldo Cunha Lima _ Relator – Geraldo Melo –
Eduardo Suplicy

ANEXO AO PARECER Nº 548, DE 2000

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 2000

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada a Fundação Cultural Rio-
grandense" para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modu-
lada na cidade de Caxias do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 52, de 23 de janeiro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 22 de julho de 1996, a permissão
outorgada a “Fundação Cultural Riograndense” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – 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 quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 5:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 259, de 2000, de autoria da Sena-
dora Marina Silva, solicitando, nos termos
regimentais, que sobre o Projeto do Senado
nº 53, de 2000-Complementar, além da Co-
missão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Sociais.

Em votação, o requerimento.
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As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto de Lei do Senado nº 53, de

2000-Complementar, vai ao exame da Comissão de
Assuntos Sociais e posteriormente retorna à Comis-
são de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.

Passa-se agora à apreciação do Requerimento
nº 306, de 2000, lido no Expediente, de autoria dos
Senadores José Jorge e outros Srs. Senadores, soli-
citando que o tempo destinado à Hora do Expediente
da sessão do dia 12 de setembro do corrente ano seja
dedicado a comemorar o centenário de nascimento
do ex-Senador José Ermírio de Moraes.

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 (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 308, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 218, inciso III, alínea e, do

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que
seja encaminhado um voto de pesar ao Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso e à família do De-
sembragador Wandyr Clait Duarte, em virtude de seu
falecimento, dia 29 de maio próximo passado.

Nestes Termos.
Pede Deferimento
Brasília, 30 de maio de 2000. – Senador Jonas

Pinheiro – Carlos Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Em votação o requerimento.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
trata-se de uma das figuras mais ilustres do mundo fo-

rense matogrossense, prematuramente falecido. Foi
meu contemporâneo de bancos escolares, foi líder
estudantil e atualmente exercia o cargo de Presidente
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A sua morte
prematura deixa enlutada toda a sociedade mato-
grossense. Em meu nome e em nome dos Senadores
Jonas Pinheiro e Senador Antero Paes de Barros, le-
vamos à família o nosso abraço e a nossa solidarie-
dade neste momento de dor e de sofrimento. Gosta-
ríamos também que o Senado da República exter-
nasse esses sentimentos à família do nosso nobre
Desembargador.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário em re-

lação ao assunto, e a Mesa se associa ao pesar do
povo de Mato Grosso.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Solicito aos Senadores que pediram a pala-
vra para uma comunicação inadiável que sejam con-
cisos e usem apenas o tempo de cinco minutos.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP. Para uma

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiquei extrema-
mente preocupado com a posição do Governo brasi-
leiro diante das eleições no Peru. Eu esperava que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso exercesse
um papel muito mais importante do que o que exerceu
no que diz respeito à construção da democracia nas
Américas. A atitude adotada pelo Governo brasileiro,
seja pelo porta-voz, seja pelo Ministro das Relações
Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, foi a de simples-
mente olhar as coisas como se estivesse ocorrendo
uma eleição efetivamente democrática no Peru.

Nestes últimos meses, diversos chefes de Esta-
do e pessoas em toda parte acompanharam o pro-
cesso eleitoral e a disputa entre o Presidente Fujimo-
ri, tentando a sua terceira reeleição, e o Sr. Alexandre
Toledo, que disputava a Presidência apesar das difi-
culdades existentes. Houve tamanha falta de neutrali-
dade, tamanha falta de imparcialidade na condução
das eleições, na campanha eleitoral, que surgiu um
enorme movimento, dentro do Peru e na América La-
tina, de censura aos procedimentos do Governo de
Fujimori.

Apesar disso, o Governo brasileiro deixou a coi-
sa passar, respeitando os ditames de Fujimori. Consi-
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dero isso tão importante que leio o requerimento para
que o Ministro Lampreia possa ser convocado a pres-
tar esclarecimentos perante a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional acerca do posiciona-
mento do Brasil frente às eleições no Peru.

”Desde o início da eleição presidencial
peruana, a imprensa e a comunidade inter-
nacional, aí incluídos os representantes da
Organização dos Estados Americanos, vêm
denunciando irregularidades e abusos vi-
sando assegurar a reeleição do Presidente
Alberto Fujimori para um terceiro mandato.
Apesar dessas denúncias, o Governo brasi-
leiro adotou uma posição no mínimo dúbia,
afirmando estar solidário com as decisões
tomadas pela Junta Eleitoral Peruana.

Esse posicionamento deu margem a
interpretações de que o Brasil estaria apoi-
ando a vontade do Presidente Fujimori na
busca do terceiro mandato.

A missão da OEA, que observava a
eleição peruana, abandonou o País antes
do segundo turno, informando que o pleito
não seria ”livre“ nem ”justo“. O outro candi-
dato, Alejandro Toledo, viu-se obrigado a
desistir da disputa, tendo em vista o clima
antidemocrático que se instalou no Peru.
Apesar desses acontecimentos, o Governo
brasileiro, após declarações favoráveis do
Presidente Fernando Henrique Cardoso
para o Presidente Fujimori, permanece, se-
gundo o porta-voz da Presidência, ”esperan-
do o anúncio do resultado oficial da eleição“.

Se considerarmos a recente tentativa
de golpe no Paraguai, o estado de guerra ci-
vil instalado na Colômbia, os problemas ele-
itorais ocorridos na Venezuela, a ditadura do
Suriname juntamente com a insatisfação
que cresce dia a dia no meio da população
sul-americana, teremos um quadro, no míni-
mo, preocupante. A convocação do Ministro
Luiz Felipe Lampreia tem por objetivo escla-
recer esse posicionamento ambíguo do Bra-
sil, que deveria ter-se posicionado mais fir-
memente em favor da democracia na Améri-
ca do Sul.

Ainda hoje, o jornal argentino Pagina 12 traz um
artigo do jornalista Darío Pignotti denominado Al ami-
go brasileño le gusta el statu quo peruano, criticando
a posição e mesmo as declarações do Presidente
Fernando Henrique Cardoso referentes ao Presiden-

te Fujimori, a quem, aliás, condecorou com a Ordem
do Cruzeiro do Sul.

Enquanto tantos criticavam Alberto Fujimori, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, recente-
mente, concedeu a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais
alta do País, a três ministros da ”fujimocracia“ – Alber-
to Bustamante, Efraín Goldenberg e Edgard Mosquei-
ra –, como ressaltou Darío Pignotti. Não se trata de
uma posição de neutralidade do Governo, mas, sim,
de aberta simpatia por quem estava tentando o tercei-
ro mandato.

Espero que isso não seja um sinal de que o Pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso esteja também
pensando num terceiro mandato.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Sebastião
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, a Univer-
sité Paris 1 – Panthéon Sorbonne realiza, pela segun-
da vez no Brasil, especificamente em Brasília, um cur-
so de Doutorado em Ciência Política em parceria com
a Ulac, Universidad Latinoamericana y del Caribe.

Encontra-se na tribuna de honra do Senado o
Professor Pierre Musso, da Université Paris 1 – Pant-
héon Sorbonne, que ministra aulas nesse curso. O
Professor Pierre Musso é Doutor em Ciência Política,
com formação em Filosofia, é diplomado na Escola
Nacional de Administração, ENA; autor de obras im-
portantes, como Telecomunicação e Filosofia de Re-
des, Saint-Simon e Saint-Simonismo e Comunicar
Amanhã e consultor em importantes órgãos de comu-
nicação na França.

Acompanha o Professor Pierre Musso a Profes-
sora Núbia Vianna, coordenadora do curso de Ciên-
cia Política que, neste ano, pela segunda vez, é reali-
zado em Brasília. Com isso, os brasileiros estão tendo
acesso a uma importante área da Ciência Política,
num curso ministrado pela histórica Universidade de
Sorbonne.

Manifesto a minha satisfação em freqüentar
esse curso, compatibilizando as atividades de Sena-
dor com as de aprendiz em Ciência Política, com o
objetivo de aprimorar a formação nesse campo im-
portante e, dessa forma, contribuir mais e mais para o
desenvolvimento econômico e social do nosso País.

É uma honra receber no Senado o Professor Pi-
erre Musso e a Professora Núbia Vianna.

Sr. Presidente, visitei, no último final de semana,
os Municípios de Laranjal do Jari e de Vitória do Jari,
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no meu Estado, o Amapá. Laranjal do Jari continua
inundado há quase 60 dias, provocando grandes
transtornos à população. O rio Jari encontra-se mais
de dois metros acima de seu nível normal, e a popula-
ção local continua necessitando da ajuda dos órgãos
federais.

Aproveito a oportunidade para fazer um apelo
especial ao Ministro Fernando Bezerra, Ministro da
Integração Nacional, e ao Dr. Pedro Augusto Sangui-
nette, Secretário Nacional da Defesa Civil, no sentido
de liberar as três mil e quinhentas cestas básicas soli-
citadas pela Defesa Civil do Amapá para socorrer as
vítimas da enchente da área de Laranjal do Jari.

Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães, não
pude apartear V. Exª, mas manifesto agora o meu
apoio a esse debate. Recentemente, há aproximada-
mente três semanas, encaminhei um requerimento à
Mesa do Congresso Nacional, propondo a constitui-
ção de uma comissão mista do Congresso Nacional
exatamente para estudar as causas estruturais da vi-
olência no País e para propor soluções para esses
problemas que se agravam no cotidiano das nossas
grandes cidades.

Apelo a V. Exª para examinar, juntamente com as
Lideranças do Congresso Nacional e com a Mesa do
Congresso Nacional, essa proposta, que considero re-
levante, por ser semelhante àquela feita por requeri-
mento da Senadora Marina Silva, tempos atrás, da
qual originou uma Comissão para examinar as causas
estruturais da pobreza no Brasil e as soluções para en-
frentá-la. Essa Comissão alcançou o êxito esperado,
haja vista que surgiram importantes propostas.

Há alguns projetos com tramitação praticamente
paralisada relativos à segurança pública, como o refe-
rente à proibição de fabricação e porte de armas. Sur-
ge agora essa outra proposta, de autoria do Presidente
do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães, extre-
mamente polêmica e controversa, mas que merece ser
aprofundada pelo Congresso Nacional.

Como disse muito bem V. Exª, essa proposta
deve ser objeto de debate entre Congresso Nacional,
Presidência da República e todos os órgãos que tra-
tam da segurança pública junto ao Governo Federal.

O requerimento já está protocolado e encami-
nhado à Mesa do Congresso Nacional. Espero que V.
Exª possa examiná-lo com carinho e atenção e que ob-
tenha a aprovação dos Líderes para que tenhamos, no
Congresso Nacional, essa comissão funcionando,
examinando as causas estruturais da violência no Bra-
sil e propondo alternativas para o seu combate.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Sa-
turnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
ouvi atentamente as considerações do Senador Edu-
ardo Suplicy sobre a atuação da política do Itamaraty,
do Governo brasileiro, na questão das eleições do
Peru. S. Exª tem razão: é preciso convocar o Ministro
Luiz Felipe Lampreia.

Entretanto, chamo a atenção da Casa, Sr. Presi-
dente, para os outros acontecimentos políticos que
estão sacudindo o nosso Continente.

O Peru realiza eleições com a postulação de um
terceiro mandato para um presidente, o que fere as
tradições da democracia no mundo inteiro. O resulta-
do é que as eleições são consideradas ilegítimas, por
uma série de motivos abordados pelo Senador Edu-
ardo Suplicy.

Por outro lado, na Venezuela, as eleições, que
deveriam ter ocorrido no domingo passado, foram adi-
adas, porque as máquinas não ficaram prontas. Um
motivo muito estranho, Sr. Presidente, que nos faz
pensar – e é legítimo que suspeitemos – num plano
de adiamento das eleições, para que o prestígio do
Presidente Chaves diminua e ele não consiga se ele-
ger com sua proposta de renovação política daquele
país.

Também a Argentina é sacudida por um furacão
político de protestos, cujo desfecho não se pode pre-
ver, mas que põe em risco a estabilidade daquele
país irmão, sócio nosso no Mercosul, mercado de ex-
trema importância.

O Equador também está sendo sacudido por
protestos; dolarizou sua economia, mas não conse-
guiu resolveu os problemas econômicos do povo e da
nação. Não sei que fim terá esse processo de agita-
ção política naquele país.

O Paraguai foi abalado também por uma tentati-
va de golpe; a Colômbia vive um estado de guerra in-
terna. O Suriname parece que trará de volta o ditador
Dési Bouterse.

Sr. Presidente, aonde vai a América do Sul?
Para onde caminha a América do Sul? Que causas
fundamentam esses acontecimentos que nos preocu-
pam? Afinal de contas, essas causas também chega-
rão ao Brasil, pois vivemos cercados por esses paí-
ses que estão à beira de um cataclismo político, cujo
desfecho não se pode prever.
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Sr. Presidente, tudo isso tem raízes na política
que todos esses países adotam e que é ditada pelo
Fundo Monetário Internacional, a política ultraneoli-
beral, de globalização sem restrições, sem defesas
para as suas respectivas economias. Indefesas, es-
sas economias todas estão soçobrando e por esse
mesmo caminho segue a economia brasileira.

Sr. Presidente, foram chocantes as declarações,
hoje publicadas no jornal Valor, do Comandante da
Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Baptista, a dizer que
”quase 60% dos aviões e helicópteros estão parados
por falta de peças, e a liberação de US$3 bilhões para
reequipar a Força Aérea Brasileira depende de um
sim do FMI“. E diz o Brigadeiro: ”O Presidente pediu
que eu tivesse calma, porque o Malan ia ver com o
FMI“ se podia ou não liberar. Onde estamos, Srs. Se-
nadores? Aonde vamos com essa submissão cada
vez mais escancarada, cada vez mais cínica, por par-
te do Governo brasileiro, aos ditames do Fundo Mo-
netário Internacional, que estão levando as economi-
as do continente sul-americano a situações de invia-
bilidade, de agitação política, de verdadeiro terremoto
político?

Sr. Presidente, eram as observações que eu
gostaria de fazer, concordando com o Senador Edu-
ardo Suplicy de que temos de convocar o Ministro
Luiz Felipe Lampreia, não só para que aborde a ques-
tão das eleições no Peru, mas, também, nos fale da
América do Sul, do papel do Brasil, da dolarização,
algo que parece inevitável na Argentina e que levará
ao naufrágio do Mercosul.

Aonde vamos com essa política? Aonde vamos
parar com tal submissão?

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, aceito todas as sugestões do Senador
Roberto Saturnino, de sorte que as incluirei no reque-
rimento que apresentarei logo mais à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o último orador inscrito para
uma comunicação inadiável, o Senador Luiz Estevão .

O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por incrível que
pareça, é muito mais difícil provar-se o não cometi-
mento de determinado ato do que comprovar que de-
terminado ato ou contrato foi efetivamente feito. Essa
dificuldade de fazer a exceção da verdade, de provar
não o que se fez, mas o que se não fez, tem-me leva-

do, ao longo dos últimos 12 meses, a uma enorme pe-
regrinação.

Em primeiro lugar, quando foram levantadas as
suspeitas de que os contratos entregues à CPI do Ju-
diciário, para comprovar os negócios de nossa em-
presa com as empresas do Grupo Monteiro de Bar-
ros, teriam sido contratos fabricados e fraudados, pro-
curamos três dos maiores peritos em documentosco-
pia do País, que atestaram a legitimidade e a veraci-
dade dos documentos. A própria Comissão de Ética
ouviu um outro perito, que também atestou a absoluta
simultaneidade das datas dos contratos com as assi-
naturas ali apostas. Essa suspeita de falsidade ideo-
lógica foi rebatida por aqueles que têm a capacidade
de rebatê-la.

Há pouco tempo, um Deputado do Partido dos
Trabalhadores me acusou de ter procurado um asses-
sor seu, no dia 10 de janeiro de 1999, e a ele próprio,
no dia 12 de janeiro de 1999, com um pleito de verbas
para aquele Tribunal. Não bastasse a estranheza de
eu, Senador eleito pelo PMDB, procurar um Parla-
mentar de um Partido adversário a fim de buscar ver-
bas para uma obra, naquele momento paralisada,
pude demonstrar, por meio de documentos da Polícia
Federal e da Receita Federal, que, tanto no dia 10 de
janeiro de 1999 como no dia 12 de janeiro de 1999, eu
me encontrava a 11.000Km de distância do Brasil e
de Brasília; portanto, eu não poderia ter-me encontra-
do com seu assessor ou mesmo tê-lo procurado.

Além disso, fui acusado de ter cometido sonega-
ção fiscal nos procedimentos adotados, nos últimos
anos, nos nossos negócios com aquela empresa. Ou-
tra denúncia desmentida, desmentida pelo Relatório
da Receita Federal, que atestou a plena regularidade
dos negócios mantidos pelo Banco OK com aquela
empresa; além do mais, foi também desmentida pelo
parecer do Professor Osiris Lopes Filho, ex-Secretário
da Receita Federal, que atestou a absoluta regularida-
de das transações havidas entre as duas empresas.

Desde a última sexta-feira, venho travando tal-
vez a batalha mais difícil de todo esse processo, que
completou, no último sábado, um ano de existência
em relação a minha pessoa: provar que não sou nem
nunca fui, como tenho dito ao longo de todos os dias
nesse período, dono, acionista, direta ou indiretamen-
te, ostensiva ou de forma dissimulada; nunca fui sócio
da empresa Incal Incorporações ou de qualquer em-
presa do denominado Grupo Incal. Não é fácil provar
aquilo que não se fez.
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Desde sexta-feira, os noticiários de rádios e te-
levisões vêm denunciando com grande estardalhaço:
Luiz Estevão é dono da Construtora Incal.

Hoje, em face dos reflexos desse noticiário, es-
tampam os jornais as seguintes manchetes, como no
editorial do jornalO Estado de S.Paulo: ”O contrato de
gaveta do Senador“; o jornal O Globo traz as palavras
do Procurador-Geral da República Geraldo Brindeiro:
”Sendo dono, responsabilidade de Estevão é a mesma
do Juiz Nicolau“; Jornal do Brasil: ”Sorte de Estevão
pode estar selada“. E, assim, sucessivamente.

Em que pese todo esse clima refletido pela im-
prensa em função do aparecimento daqueles docu-
mentos na última quinta-feira, hoje pude ter a oportu-
nidade de colocar as mãos num dos mais importantes
documentos para que seja desmentida e definitiva-
mente provada a inverdade do que vem sendo dito.

Embora procurasse, desde há semana passa-
da, em nossos arquivos, qualquer documento que de-
monstrasse o desfazimento daquele negócio – como
afirmei ontem –, desfeito poucas horas depois de ser
firmado e que não chegou a ser efetivamente imple-
mentado, já que nenhum dos desdobramentos ne-
cessários à sua legalidade foi efetivamente feito, qual
seja, o registro definitivo no livro de ações, no livro de
transferência de acionistas, na Junta Comercial ou a
transformação de um contrato de venda em uma as-
sembléia geral, embora nenhum desses fatos tinham
sido feitos, ainda assim insistiam em dizer que fui e
sou o dono da Incal Incorporações S/A .

Tentei, desde a última sexta-feira, encontrar
uma carta que havíamos enviada àquela empresa co-
municando a nossa desistência e o conseqüente des-
fazimento do negócio. E hoje, para minha surpresa e
alegria, entre os papéis trazidos pelo Procura-
dor-Geral da República, Geraldo Brindeiro, entregues
ao Presidente desta Casa, Senador Antonio Carlos
Magalhães, ao Presidente da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, Senador Ramez Tebet, e ao Re-
lator do processo que pede a perda do meu mandato
por quebra de decoro parlamentar, Senador Jefferson
Péres, encontra-se o documento que passo a ler:

“São Paulo, 21 de fevereiro de 1992.
Monteiro de Barros Investimentos S. A.
Prezados senhores,
Através do presente, a empresa Grupo

OK Construções e Incorporações S.ª, for-
maliza sua renúncia, expressamente, ao Di-
reito de Preferência na aquisição das ações
que V. Sas possuem na empresa Incal Incor-

porações S. A., podendo V. Sas realizar a
transferência de suas ações a quaisquer in-
teressados.

Atenciosamente,
Luiz Estevão de Oliveira Neto
Diretor Superintendente.”

Esse documento, Sr.Presidente, Sr as e Srs Sena-
dores, é a última prova, a prova cabal, documental,
definitiva de que não sou nem nunca fui dono da
Construtora Incal. Só espero que o clima criado pela
publicação de uma meia verdade, pela publicação e
repercussão de um contrato, e o Ministério Público ti-
nha em mãos a prova de que havia sido desfeito, do-
cumentos que nunca foram tornados públicos antes
de hoje, mas que foram vazados de maneira parcial, a
fim de que apenas metade dessa história fosse conta-
da, repercutida pela imprensa de todo o Brasil, tra-
zendo a minha pessoa e ao meu mandato de Senador
prejuízos que só Deus sabe a extensão que possam
vir a ter.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade da
concessão desse horário para que eu possa, não
pelas palavras, não por meio de documentos cuja
legitimidade possa ser contestada, mas por meio de
um documento trazido pelo próprio Procura-
dor-Geral, reafirmar aquilo que venho dizendo e di-
rei até o último dos meus dias, perante qualquer juiz
ou tribunal: não sou e nunca fui, direta ou indireta-
mente, ostensiva ou camufladamente, dono dessa
empresa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães)  Com a palavra a Senadora Heloisa Helena.

S. Exª dispõe de 20 minutos.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Como Líder. Sem revisão da oradora) Sr. Presiden-
te, Sras e Srs Senadores, apesar da necessidade de
tratar de outros temas abordados hoje à tarde, uso a
tribuna como Líder do Bloco da Oposição para deta-
lhar, à luz do argumento, a nota do Ministro do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão sobre o reajuste
dos servidores públicos.

É do conhecimento de todos e, inclusive, o Se-
nador Eduardo Suplicy acaba de entregar a V. Exª
uma solicitação da Coordenação Nacional de Entida-
des de Servidores Públicos Federais, solicitando uma
audiência com V. Exª, Presidente do Congresso Naci-
onal, com o Comando Nacional de Greve dos Servi-
dores Públicos Federais, no sentido de tratar da pauta
de reivindicações dos servidores públicos. Apelo tam-
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bém aos Líderes da Bancada do Governo no sentido
de possibilitar que, amanhã, quando, na presença
nesta Casa do Ministro do Planejamento, Orçamento
e Gestão – que aqui estará a convite do Senador Ja-
der Barbalho e de vários outros Senadores para tratar
dos cortes no Orçamento –, possamos garantir uma
audiência do Comando Unificado dos Servidores Pú-
blicos com V. Exª, Presidente do Congresso Nacio-
nal, e com o Ministro. Não é possível que essa au-
diência não possa ocorrer.

Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, passo a
tratar da nota do Ministro do Planejamento e de al-
gumas correções que é obrigação nossa fazer, à luz
dos fatos. Infelizmente, mais uma vez, a nota, divul-
gada no dia 24 de maio sobre as reivindicações do
movimento grevista dos servidores públicos federais
e encaminhada pelo Ministro do Planejamento, traz
inverdades, impropriedades e mentiras que é nossa
obrigação corrigir.

Tratarei exatamente cada um dos parágrafos
da nota do Ministro e colocada para a opinião públi-
ca, infelizmente, sem a possibilidade de que o Co-
mando Unificado dos Servidores Públicos tivesse o
mesmo tempo para contraditar tantas inverdades
que foram ditas.

No Item nº 1, diz o Ministro: ”A folha de paga-
mento do funcionalismo alcançou a cifra de R$53,6
bilhões este ano“.

O valor apontado representa não o valor da fo-
lha aprovada pelo Congresso no Orçamento de
2000, mas o valor da folha acumulada nos últimos
doze meses. Mesmo assim, é importante caracteri-
zar à luz da verdade que o montante apresentado é
o valor bruto da folha sobre o qual incide a contribui-
ção previdenciária de 11% para os servidores civis e
cerca de 4% para os militares. Sobre o que sobra,
incide ainda o Imposto de Renda na Fonte, de até
27,5%. A folha líquida – o que realmente sai dos co-
fres do Governo – é de no máximo R$36 bi-
lhões/ano, incluindo civis e militares, ativos, inativos
e pensionistas.

Além disso, devem ser deduzidos R$2,375 bi-
lhões, relativos a transferências para o Distrito Fede-
ral, ex-territórios, que não são despesas da União.

O valor destinado a juros no Orçamento de
2000, Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, é de
R$78,1 bilhões.

O valor destinado à amortização da dívida no
Orçamento de 2000 é de R$65,2 bilhões.

O valor destinado a Encargos Financeiros da
União – o total de juros mais amortização – é de
R$143,3 bilhões, ou seja, quase quatro vezes mais o
total da folha líquida de todos os servidores públicos,
ativos, inativos, pensionistas, civis e militares.

Sabemos que a modificação da irresponsável
política de juros do Governo Federal já significaria
uma sobra mensal de mais de R$2 bilhões, portanto
cobriria quatro vezes o montante que o Governo Fe-
deral diz que vai ter que destinar para o aumento de
servidores.

O gasto previsto para 2000 com os velhos e
conhecidos Encargos Financeiros da União é de
aproximadamente R$12 bilhões por mês ou quase
R$400 milhões por dia. São mais de R$16 milhões
ou quase US$9 milhões por hora.

Segundo item, outra inverdade dita pelo Minis-
tro. ”Atender a principal reivindicação dos sindicatos,
que é um reajuste de 63,68%, significa uma despe-
sa adicional de R$34,1 bilhões“. Não é verdade!
Esse montante somente seria alcançado se todos
os itens da despesa com pessoal fossem reajusta-
dos; o reajuste entrasse em vigor retroativamente a
1º de janeiro de 2000; não houvesse a incidência do
Imposto de Renda e da Contribuição para o Plano
de Seguridade, que reduzem a despesa real em cer-
ca de 27%; não fosse aplicado o abate-teto, aproxi-
madamente 10% da folha é destina a cerca de 1,5%
dos servidores que ganham acima do teto; os auxíli-
os-moradia, os valores dos cargos em comissão
(DAS), funções gratificadas e todos os pendurica-
lhos salariais irresponsavelmente concedidos pelo
Governo Federal fossem igualmente reajustados.

O impacto do reajuste reivindicado pelos servi-
dores poderia ser considerado grande porque são
mais de 1,8 milhão de servidores ativos, inativos e
pensionistas, incluindo militares. Os servidores pú-
blicos não estão pedindo aumento, é mentira do Go-
verno Federal caracterizar a reivindicação como au-
mento. E o montante necessário para repor as per-
das reclamadas, com justiça, pelo comando nacio-
nal unificado de greve em 63,68%, não é, como ale-
ga o Governo, de forma mentirosa e descabida, de
mais de R$34,1 bilhões.

A terceira informação, também inverídica, está
no item 3 da carta apresentada pelo Ministro: ”A evo-
lução da despesa com pessoal e encargos sociais da
União (civis e militares) – um reajuste linear de ape-
nas 1% sobre a folha de salários significaria despe-
sas extras de R$536 milhões/ano“. Continua o Minis-
tro: ”Isso é mais do que o Governo gasta, por ano, em
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programas como o de Qualificação Profissional do
Trabalhador, de Prevenção da Aids, de Atenção à
Criança, da Escola de Qualidade para Todos. É prati-
camente o que se gastará com a manutenção da ma-
lha rodoviária federal este ano. Um reajuste de 2%
equivaleria ao gasto previsto para este ano com o
Programa de Merenda Escolar.“ Isso não é apenas
uma inverdade; é um procedimento antiético e des-
respeitoso. Trabalhar com esses dados é uma menti-
ra para enganar a população e para tentar, mais ain-
da, desmoralizar os servidores públicos federais.

É importante dizer que 1% de reajuste para os
servidores, na verdade, significaria bem menos do
que o Governo alega; mas se custasse o que o Gover-
no aponta, seria menos do que o gasto de 33 horas
com EFU apenas um dia e meio pagando os juros e
serviços da dívida, financiando a agiotagem internaci-
onal, curvando-se ao Fundo Monetário Internacional.
São 33 horas, Senador Carlos Patrocínio. É o que se
gasta, e é o que o Governo diz que vai gastar com o
aumento dos servidores públicos. Vários programas
do Governo considerados prioritários revelam gastos
irrisórios quando comparados com esses encargos fi-
nanceiros.

O que é gasto em um dia, R$391 milhões, é
equivalente ao triplo da dotação total do Ministério da
Cultura. O que se gasta em 45 dias, pagando juros e
serviços da dívida, financiando a agiotagem internaci-
onal, é igual ao orçamento total do Ministério da Saú-
de. O orçamento anual total do Ministério da Saúde
corresponde ao que o Governo brasileiro paga em
apenas 45 dias da agiotagem internacional! O orça-
mento total do Ministério da Educação, R$11,3 bi-
lhões, equivale a apenas 29 dias dessa política infa-
me, irresponsável e incompetente! O orçamento do
Ministério da Ciência e Tecnologia sabemos que a
grande disputa deste século será por recursos natura-
is ou por tecnologia – é de R$1,1 bilhão e correspon-
de a apenas três dias de EFU. O que está previsto
para ser gasto durante todo o ano com ciência e tec-
nologia é despendido em somente três dias a fim de
financiar a agiotagem internacional.

Esses números mostram a verdadeira priorida-
de do Governo, que não está relacionada a saúde,
educação, cultura, ciência e tecnologia, indispensá-
veis para o desenvolvimento da sociedade brasileira e
utilizadas pelo discurso demagógico governamental
para combater a reivindicação legítima do movimento
dos servidores. O contrato do Governo Federal é sim-
plesmente com o pagamento de juros e de amortiza-
ções da dívida externa e interna.

O quarto item refere-se a outra inverdade. ”A Lei
de Responsabilidade Fiscal põe em evidência o fato
de que o Governo não fabrica dinheiro. Portanto, qual-
quer despesa extra precisa de uma fonte de receita.
No episódio do salário mínimo, isso ficou evidente. O
Governo defendeu o valor de R$151,00 para o salário
mínimo porque não dispunha de recursos para ele-
vá-lo acima desse valor“.

Sabemos, Srs. Senadores, que a limitação
para o aumento do salário mínimo não está na ine-
xistência de recursos, como alega o Governo, mas
na priorização das despesas financeiras. A Lei de
Responsabilidade Fiscal é clara demonstração des-
se fato, uma vez que a única despesa que não so-
freu limitação foi o pagamento dos juros e dos servi-
ços da dívida, que continua a ser cumprido. O total
dos encargos financeiros previstos para o ano 2000
equivale a 947 milhões de salários mínimos por ano,
e nós temos 20 milhões de pessoas que o recebem.
O que está determinado – repito – são 947 milhões
de salários mínimos a serem pagos.

O item 5 da carta do Ministro é outra mentira e
diz: ”É importante ressaltar que, para cobrir as des-
pesas com benefícios de 16 milhões de aposenta-
dos e pensionistas, a União gasta R$65 bilhões por
ano, enquanto o pagamento de 1,9 milhão de servi-
dores consome R$53,6 bilhões do Orçamento“.

Não é verdade também. A previdência social
do INSS e a despesa com salários e aposentadorias
de servidores públicos não são comparáveis. Não é
justo, não é ético fazer esse tipo de comparação pe-
rante a opinião pública. Mais de 12 milhões de apo-
sentados e pensionistas recebem um salário mínimo
mensal, e o Governo deliberadamente arrocha esse
pagamento para atingir superávits fiscais à custa
dos recursos da seguridade social. As médias de
benefícios do INSS, além disso, são reduzidas em
comparação com salários e aposentadorias dos ser-
vidores, porque são conseqüências de limites extre-
mamente baixos. Qualquer cidadão – todos nós sa-
bemos disso – que tenha, em sua vida profissional
ativa, ganhado o mesmo salário que um servidor de
carreira, terá pago contribuição previdenciária ape-
nas sobre a parcela até R$1,2 mil, fazendo jus a
uma aposentadoria máxima nesse valor. Comparar
esses dois grupos é desrespeitar não apenas a lógi-
ca e tentar enganar a sociedade, jogando a culpa do
irrisório reajuste dos aposentados e pensionistas e
do baixo salário mínimo nos servidores públicos,
quando, na verdade, o Governo pretende gastar no
ano 2000 R$71 bilhões apenas com juros, ou seja,
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20% a mais do que o gasto total do INSS com
aposentadorias e pensões. Vinte por cento só com
juros! Não estou tratando da amortização, nem da
dívida interna. Ao tentar induzir a sociedade a
pensar que o funcionalismo é caro, o Governo
mostra que não se importa com o serviço público
de qualidade.

Sei que agora o Presidente da República fala
dos servidores públicos, mas todos lembram que em
seu programinha de Governo, desde o primeiro
mandato, costumava se referir ao servidores públi-
cos comparando-os a outras nações do mundo,
comparava o número de servidores relacionados às
populações dos Estados Unidos, da França, da Ale-
manha e da Inglaterra justificando que aqui não ti-
nha servidor público demais. Assim como, demago-
gicamente, na campanha eleitoral também compara-
va o comprometimento do pagamento de salários
dos servidores públicos federais com o PIB dos ou-
tros países na mesma proporção com o orçamento.

Infelizmente, o Governo Federal só se justifica
pelas obras e serviços que não presta à sociedade
e, para isso, deveria precisar de servidores bem pa-
gos e motivados, mas a distribuição da massa sala-
rial no serviço público federal mostra que isso não
ocorre. A média de remuneração no Poder Executi-
vo, incluindo todos os vencimentos e remunerações
pagos inclusive para os que ganham acima do teto
de remuneração, é de somente R$1,9 mil.

O Governo Federal entra com outra mentira
quando diz no item 6 da carta: ”O Governo Federal,
ao contrário de qualquer empresa, está impedido de
demitir e portanto limitado no ajuste de suas despe-
sas com pessoal“.

Todos nós sabemos, e esta Casa já cansou de
discutir isso, que apesar do que a Constituição e a
Lei do Regime Jurídico Único estabelecem, o Go-
verno Federal reduziu a sua força de trabalho drasti-
camente desde 1989. Esses dados são de funda-
mental importância para combater o discurso dema-
gógico do Governo Federal de que há funcionário
público demais.

Em 1989, no Poder Executivo havia 712 mil ser-
vidores, e em janeiro de 2000 havia somente 496 mil.
A redução da força de trabalho vem se dando de for-
ma permanente, acompanhada da precarização das
relações de trabalho e da terceirização elevada, ace-
lerada nos últimos anos. A participação do gasto com
pessoal na totalidade das receitas correntes no perío-
do de 1995 a 2000 era de 29,82%, hoje é de muito

menos do que 20%. Houve redução na participação
da despesa com pessoal na receita corrente total.
Ora, enquanto a participação do pagamento dos ser-
vidores na receita diminui, em função da demissão
em massa, da prevaricação das relações de trabalho,
da irresponsabilidade da demissão voluntária, da ex-
pulsão de muitos servidores, a participação do gasto,
com juros, na totalidade das receitas correntes, entre
1995 e 2000, era de 13%, passando para 32,23%, ou
seja, houve brutal elevação na participação da despe-
sa, com juros, da receita corrente.

A sétima mentira do Governo Federal. Texto do
Ministro:

”Tentou-se, por duas vezes, nos últimos anos,
estimular a demissão voluntária...“ Fico impressiona-
da ao ver o Governo Federal, quase insandecido,
numa verdadeira obsessão contra os servidores pú-
blicos, dizer com a maior naturalidade: ”A adesão ao
PDV foi muito pequena, relativamente ao número de
funcionários em atividade: 7.800, em 1996; 5.700, em
1999, num universo de 500 mil servidores.“

Continua o Ministro: ”Seguramente, os dois fato-
res que mais pesaram na decisão da grande maioria
dos servidores de se manter no serviço público são a
aposentadoria integral e a vinculação nos reajustes
de salário entre o pessoal ativo e o inativo. Só que es-
ses privilégios implicam um custo elevado nas contas
públicas e se constituem em mais um impedimento
para a concessão de reajustes lineares.“

É importante dizer, Srs. Senadores, que a
não-adesão ao Programa de Demissão Voluntária so-
mente demonstra que o funcionalismo público federal
tem muito mais consciência da sua missão e da sua
responsabilidade do que o Governo Federal. Fazer
parte do serviço público não é apenas ter um empre-
go, mas é optar por uma carreira e por servir a socie-
dade.

Isso não quer dizer, no entanto, que o servidor
público deva ser tratado como escravo, sem direito a
salário digno e condições de trabalho adequadas. Se
o Governo Federal quer ser escravo do Fundo Mone-
tário Internacional, que o seja, mas funcionar como
capitão do mato, jogando no tronco servidores públi-
cos federais e a população pobre deste País, é abso-
lutamente inadmissível.

Ao incentivar o desligamento do servidor está-
vel, o Governo mostra o seu interesse em fortalecer o
clientelismo, contratando, cada vez mais, servidores
temporários, não-concursados, consultores e empre-
sas de prestação de serviço, porque a população tem
absoluta certeza de que, quando há um servidor pú-
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blico incompetente, insensível, faltoso e que usa o
serviço público como penduricalho, é porque existe
um político grande por trás dele. O servidor de fato, o
que tem compromisso com o setor público, aquele
que não tem um padrinho político por trás, efetiva-
mente não é negligente, não é incompetente, não é
insensível, não é faltoso ao serviço público.

Os direitos previdenciários dos servidores não
são privilégios, mas compensações por suas condi-
ções de trabalho. O Governo, em troca da aposenta-
doria integral que concede, deixa de recolher encar-
gos sociais de 22% sobre a folha de pagamento
para o INSS, 8% para o FGTS, e o servidor paga
11% sobre a remuneração total para o plano de se-
guridade social. Com essas contribuições, é possí-
vel sustentar a aposentadoria para o servidor em
qualquer sistema previdenciário após vinte anos de
contribuição.

O direito à paridade foi garantido na Constitui-
ção Federal, mantido pela Emenda Constitucional nº
20/98, porque, sem ele, se dá margem aos abusos
cometidos ao longo do regime militar.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V.
Exª permite-me um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nadora Heloisa Helena, V. Exª aqui coloca, para
cada argumento do Ministro Martus Tavares, uma
análise, uma reflexão a respeito da margem consi-
derável para que o Governo possa efetivamente
pensar com maior atenção naquilo que os servido-
res federais, das mais diversas categorias, hoje es-
tão questionando. V. Exª mencionou o ofício que a
Coordenação Nacional de Entidades de Servidores
Públicos Federais encaminhou ao Presidente Anto-
nio Carlos Magalhães, por meio do qual solicitam
um encontro com S. Exª no sentido de que possa
haver, o quanto antes, um diálogo também com o
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão,
Martus Tavares. Como justamente amanhã, às 10
horas, na Comissão Mista de Orçamento, presidida
pelo Senador Gilberto Mestrinho, haverá, por reque-
rimento do Senador Jader Barbalho, uma audiência
em que o Ministro Martus Tavares comparecerá, a
fim de explicar os cortes no Orçamento, sugeri ao
Senador Jader Barbalho – S. Exª viu com bons
olhos minha sugestão – que o Ministro aproveitasse,
após a audiência com Deputados e Senadores, se
possível, para dialogar com os representantes do

Sindicado Nacional dos Docentes das Instituições
do Ensino Superior, o Sindicato Nacional dos Traba-
lhadores e Instituições Públicas Federal e Pesquisa
Estatística e outros que constam do ofício que solici-
to seja incluído no pronunciamento de V. Exª na ín-
tegra.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Continuando, Sr. Presidente, o fato de serem muitas
as inverdades ditas acaba exigindo de nós um tem-
po maior. Sei que meu tempo já está esgotado, mas
gostaria apenas de dar conta de mais algumas in-
verdades ditas.

Item 8 –”Desde 1995, o Governo vem imple-
mentando uma política salarial de reajustes diferen-
ciados por categoria e considera, entre outros fato-
res, a produtividade e a competitividade de cada
carreira no mercado de trabalho. Com base nesse
critério, 33 carreiras já receberam reajuste ou gratifi-
cações. Essa recomposição nos salários beneficiou
cerca de 138 mil servidores da ativa e 235 mil no to-
tal, incluindo aposentados do Poder Executivo.“

Precisamos restabelecer a verdade. Desde
1995, o Governo Fernando Henrique, de fato, con-
templou diversas categorias, que totalizam mais de
146 mil servidores ativos e mais de 105 mil inativos
e pensionistas com reajustes salariais. No entanto,
foram reajustes diferenciados, para burlar a Consti-
tuição, recuperando simplesmente perdas históricas
de algumas categorias ou meramente repondo a in-
flação acumulada, como ocorreu com os militares,
cuja proposta de reajuste já está sendo apreciada
pelo Palácio do Planalto, enquanto os civis só têm
recebido negativas do Governo Fernando Henrique
ou ameaças de enquadramento no Programa de
Demissão Voluntária. Além disso, mais de 434.000
servidores ativos do Poder Executivo tiveram 0% de
reajuste, Sr. Presidente, ou seja: ganham o mesmo
salário bruto que ganhavam em 31 de janeiro de
1995. Portanto, não vale mentir. Não vale enganar a
sociedade. Eles ganham o mesmo salário bruto
desde janeiro de 1995. O mesmo vale para 355 mil
inativos e 194 mil pensionistas, o que demonstra
que, entre os servidores civis, três em cada qua-
tro, que estão na ativa, não tiveram nenhum rea-
juste, enquanto que, no total – ativos e inativos –,
apenas um servidor em cada cinco teve, como re-
ajuste, um penduricalho de enganação dado pelo
Governo Federal.

Para 25% dos servidores civis ativos que tive-
ram reajuste, os aumentos concedidos – geralmente
por meio de reestruturação de tabelas de vencimento
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e gratificações de desempenho, burlando o art. 37, in-
ciso X, da Constituição Federal – foram diversifica-
dos. Efetivamente, algumas categorias tiveram au-
mentos diferenciados, mas absolutamente insignifi-
cantes diante do gigantesco quadro de perversidade,
humilhação e desmoralização vivido hoje pelos servi-
dores públicos.

Sr. Presidente, concluo relembrando ainda um
outro item, onde se diz que, a partir da decisão do
STF de conceder 28,86% a um grupo de 11 funcioná-
rios públicos em 1998, o Governo decidiu repassar
esse reajuste a todos os servidores, descontadas as
antecipações; portanto, aumentos havidos com rea-
juste médio de 12%.

Como se vê, diz o Ministro – mentindo –, não é
verdade que os servidores públicos estejam sem rea-
juste há cinco anos. Uma outra evidência desse fato,
diz o Ministro, é que o custo da folha de pessoal cres-
ceu 138%, em valores nominais, desde 1994, pas-
sando de R$22 bilhões, antes do reajuste de janeiro
de 1995, para os atuais R$53 bilhões. Entretanto, já
apresentamos, por meio dos frios números oficiais,
que estes R$53 bilhões representam uma mentira.

Sr. Presidente, como se esgotou o meu tempo,
continuarei amanhã desmentindo, um a um, todos os
pontos, com dados absolutamente oficiais, inclusive
os obtidos na própria estrutura do Governo, para dizer
que, efetivamente, não é justo o que se está fazendo
com o servidor público; não é justa a arrogância, a tru-
culência e a insensibilidade do Governo Federal em
negociar com aqueles que significam a possibilidade
de existência do Estado, a possibilidade de existência
da prestação dos serviços públicos, porque, sem o
servidor público, não se faz saúde, educação, mora-
dia, política agrícola, bem como todas as outras fun-
ções essenciais do Estado.

Sr. Presidente, amanhã continuarei, até porque
aprendi, quando criança, no sertão, a não mentir. Lá,
quando a criança mente, a mãe a corrige batendo
com uma tabica de cipó-fogo, aquela que, ao se dar
uma batidinha, faz logo subir uma bolha. Como esta-
mos numa democracia e não vamos usar uma tabica
de cipó-fogo, usemos o argumento. O Governo Fede-
ral, assim, tem que, à luz de argumentos objetivos,
desestruturar o pronunciamento feito hoje e que conti-
nuará amanhã.

Obrigada, Sr. Presidente, pela gentileza da con-
cessão da palavra.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA SENADORA HELOISA HELENA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

OF. Nº 006 CNESF/00

Ao Exº Sr.
Senador da República

Antonio Carlos Magalhães

Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Audiência

Exmº Senhor,
A Coordenação Nacional de Entidades de Servidores Pú-

blicos Federais, vem através deste, solicitar a V. Exª uma audiên-
cia para o Comando Nacional de Greve dos Servidores Públicos
Federais, no intuito de tratar da nossa Pauta de Reivindicações
protocolada no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão
desde o dia 25-8-99.

O motivo desta Audiência com V. Exª é colocá-lo a par da
real situação dos Servidores Públicos e ao mesmo tempo solicitar
a vossa intermediação junto ao Governo Federal, para abertura
de negociação.

Os representantes que participarão da audiência estão
abaixo discriminados:

· Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do
Ensino Superior – ANDES/SN

· Osmar Marchesi
· Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Instituições Pú-

blicas Federal e Pesquisa Estatística – ASSIBGE/SSN
– Paulo Barela
· Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Fe-

deral – CONDSEF
– Josémilton Maurício da Costa
· Confederação Nacional dos Trabalhadores em Segurida-

dee Social – CNTSS
_ Vladimir Nepomuceno
· Federação Nacional dos Trabalhadores das Universida-

des Federais – FASUBRA
– Agnaldo Fernandes
· Federação Nacional dos Fiscais de Contribuição Previ-

denciária – FENAFISP
– Rosane Raquel Lubini
· Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores do

Judiciário Federal – FENAJUFE
_ Marcos Valério Lemos Raposo
· Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores e

Previdência Social – FENASPS
_ Maria Sueli
· Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação

Básica e Profissional – SINASEFE
_ Rômulo Gondim
· Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Tesouro Naci-

onal – UNAFISCO
_ Javier Padilha
Certo da sua compreensão antecipamos nossos agradeci-

mentos
Atenciosamente;
Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Públi-

cos Federais – CNESF

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – S. Exª será atendida.

Com a palavra o Senador Tião Viana. (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Marina Silva. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Osmar Dias.
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, quero começar, em
nome do Paraná, fazendo um agradecimento a V. Exª,
que deu uma demonstração aqui, na quarta-feira pas-
sada, de como usa a sua liderança, o poder que V. Exª
tem – não apenas por ser o Presidente do Senado,
mas porque conquistou esse poder ao longo de sua
vida pública – fazendo um bem enorme a um Estado,
talvez até sem ter conhecimento ainda das conse-
qüências do ato que praticou.

Aqui, desta tribuna, proferi um discurso muito
preocupado com o contrato que assinara o Governo
do Paraná com o Governo da União para a antecipa-
ção dos royalties de Itaipu. Apontei – e até denunciei
– um equívoco cometido pelo Governo Federal, qual
seja, o de, no contrato, haver se baseado numa lei
que havia sido revogada quando da entrada em vigor
da Lei de Responsabilidade Fiscal – refiro-me à Lei nº
96, revogada pelo art. 75 da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Portanto, tratava-se de um contrato assinado,
já na vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, com
fundamento numa lei revogada.

V. Exª, imediatamente, encaminhou a referida
denúncia ao Ministro Pedro Malan, o qual me convi-
dou para uma conversa na segunda-feira. Evidente-
mente, não fosse a interferência de V. Exª, o convite
não teria existido nem eu teria tido a oportunidade de
debater um assunto de extrema importância para o Pa-
raná e para o Brasil. Sim; para o Brasil, pois não estou
falando apenas de um fato ocorrido com o Paraná,
mas falo, em tese, das antecipações de receita que
hoje estão acontecendo, sem que a Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado Federal tenha ainda
se posicionado a respeito – e já deveria tê-lo feito, tanto
que estou cobrando isso desde fevereiro deste ano –, e
alguns Estados serão seriamente prejudicados.

No caso do Paraná, com a rápida intervenção
de V. Exª aliás, demonstrando que não perde tempo
para agir em nenhum momento, quando, no mesmo
instante, pôs-me a falar com o Ministro da Fazenda –,
evitamos, V. Exª pode ter certeza, um grande prejuízo
ao Estado.

Com a forma pela qual está sendo feita agora a
antecipação até eu concordo. E sempre disse que o
atual Governador, Jayme Lerner, com quem tenho
conversado sobre o assunto e a minha opinião é co-
nhecida de S. Exª, de quem não a escondo , não pode
pretender antecipar os royalties de 23 anos para gas-
tá-los agora, durante a sua gestão – isto não é justo!

Até o ex-governador da Bahia, nosso compa-
nheiro, Senador Paulo Souto, que é do mesmo parti-
do, sempre concordou com a minha tese. S. Exª, o Se-
nador Paulo Souto, entende, como eu, que devemos
até permitir que determinadas antecipações sejam fe-
itas, mas não por um período que comprometa futu-
ras gestões administrativas, futuras gerações de um
Estado, como ocorreria no Paraná, caso aquela ante-
cipação de 23 anos dos royalties de Itaipu se consu-
masse da forma como vinha sendo negociada pelo
Governo do Estado com o Governo da União.

Foi um alerta, Sr. Presidente, que colocou novos
termos na antecipação. Agora, sim, a Oposição do
Paraná não pode reclamar. Aliás, ela deve apoiar a
forma como o Ministro Pedro Malan conduziu a ques-
tão e devo aqui reconhecer também que S. Exª teve a
humildade suficiente para reconhecer o equívoco co-
metido naquele contrato, ensejando, inclusive, essa
nossa discussão.

Temos agora, Sr. Presidente, termos que podem
ate mesmo servir de base para o projeto de que sou
relator na Comissão de Assuntos Econômicos, elabo-
rado pelo Senador Antonio Carlos Valadares, que es-
tabelece regras para a antecipação de receitas, como
a admissão somente de antecipação durante o perío-
do de mandato do governador ou do prefeito.

Todavia, a forma encontrada pelo Ministro Pedro
Malan é criativa, não prejudica as futuras gestões e
irá trazer o alívio de que o atual governador precisa
para conduzir o Estado sem que se quebre a previ-
dência estadual – e aí está a defesa feita pelo Sena-
dor Paulo Souto e pelos demais Senadores da Bahia.

Os recursos obtidos com a privatização da em-
presa de energia elétrica da Bahia foram destinados
ao Fundo de Previdência do Estado. Ocorre que
aquele dinheiro não foi consumido sem nenhuma
conseqüência, sem nenhum resultado prático para o
Estado; não! Aquele também foi um exemplo que de-
veríamos seguir. Lá, o dinheiro da privatização da em-
presa de energia elétrica serviu para consolidar o
Fundo de Previdência, desafogando a folha e permi-
tindo que o Estado cumprisse a moderna Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, de vez que ali se está proceden-
do de acordo com a exigência de se gastar, no máxi-
mo, 60% do orçamento com a folha de pessoal.

O Ministro teve a gentileza de me enviar uma
nota informal, interpretando toda a forma e respon-
dendo a um questionário que tive a oportunidade de
lhe entregar. S. Exª diz o seguinte: os créditos se refe-
rem ao período de maio de 2000 a dezembro de 2020.
Os créditos de que estamos falando, que serão ante-
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cipados, referem-se ao período 2000/2020. Só que
ele estabelece fluxos.

Fluxos de maio de 2000 a dezembro de 2002:
O montante que o atual Governador, Jaime Ler-

ner, vai receber é de R$362,6 milhões, pagos em oito
parcelas mensais de cerca de R$45 milhões, a partir
de maio de 2000;

Serão emitidos certificados financeiros do Te-
souro;

Títulos inegociáveis – neste ponto se enquadra
o exemplo dado na Bahia, que aqui está sendo utiliza-
do para capitalizar o Fundo de Previdência – emitidos
em nome do Paranaprevidência e registrados na Cen-
tral de Custódia Liquidação Financeira de Títulos –
Cetip, em conta de custódia especial titulada pela
Paranaprevidência junto ao Banco do Brasil S/A.

Finalidade exclusiva: capitalização de fundo
previdenciário.

Isso significa que, em face dessa troca de crédi-
tos, a União fica com o crédito Itaipu; o Paraná, com tí-
tulos do Governo, porém inegociáveis, que não pode-
rão ser transformados em dinheiro agora e gastos
como queria o Governo Estadual. O Governo concor-
dou em fazer antecipação, mas se querem capitalizar
o Fundo de Previdência, vamos fazê-lo. Os títulos vão
ser todos vinculados ao Fundo de Previdência, aca-
bando com essa conversa de gastar dinheiro inopor-
tunamente, comprometendo as futuras administra-
ções. Da forma como está mencionado aqui, Sr. Pre-
sidente, não as compromete, pois uma outra parte do
contrato estabelece fluxos de janeiro de 2003 a de-
zembro de 2002:

O montante dos recursos é de R$812,9 milhões.
Também os futuros governos não poderão gastar
esse dinheiro para o que desejarem. Terão de desti-
nar todo o dinheiro no Fundo de Previdência, garan-
tindo, dessa forma, o Fundo de Pensão e Aposenta-
doria dos Servidores Estaduais para todo o sempre.
Os títulos ficarão inegociáveis, emitidos em nome da
Paranaprevidência, evitando que esse recurso se tor-
ne uma vantagem em relação ao que existia antes, ou
seja, a liberação mensal por 23 anos. Da forma que
está assinalado na lei, os royalties poderiam ser apli-
cados em despesas primárias, gastos como o Gover-
nador queria. Agora não, esses recursos estão vincu-
lados ao fundo Paranaprevidência, e isso então vai fa-
zer bem e não mal ao futuro do Estado.

Sr. Presidente, é preciso reconhecer quando a
Senadora Heloisa Helena protesta. É preciso ter opo-
sição sempre, porque, muitas vezes, é com o protesto
da Oposição que se levantam defeitos, falhas, equívo-

cos erros cometidos pelo Governo. Quando o Gover-
no é humilde, reconhece e é capaz de corrigir esses
equívocos e transformar aquilo que poderia ser um
desastre para o Estado num grande benefício para os
seus servidores e para o Estado do Paraná, que vai
viabilizar a atual gestão e as atuais gestões, tenho
certeza.

Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia, nesta
tarde, menos de uma semana depois, deixar de voltar
aqui para agradecer ao Ministro Pedro Malan pela ati-
tude gentil que teve, de me receber e de me dar todas
explicações e, também, reconhecer o equívoco. Agra-
deço profundamente a intervenção de V. Exª, que foi
oportuna. O futuro do Paraná, sem dúvida alguma, re-
gistrará essa intervenção que V. Exª fez em favor dos
paranaenses e dos seus filhos, das gerações futuras.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Com muito
prazer, concedo o aparte a V. Exª

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Osmar Dias, V. Exª falou em nome da Senadora
Heloisa Helena, e como foi bom imitá-la, na última se-
mana.V.Exª protestou e aí está o resultado.Eu estava
presente e o aparteei, concordando com V. Exª com o
fato de que, na verdade, aquilo não era possível. Uma
antecipação dos royalties, daquela forma, seria ante-
cipação de receita também, o que comprometeria fu-
turos governos e derrubaria por completo a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Não haveria mais equilíbrio
nenhum. V. Exª fez um protesto violento, e tem de ser
assim, caso contrário não adianta. Tem que se bater
na mesa, e então vem às claras aquilo que tem que
ser. Se a antecipação comprometer o Governo atual,
tudo bem, mas não pode comprometer os futuros go-
vernos. Vamos respeitar a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Acho lindo o papel de V. Exª na tarde de hoje. É
claro que os Governadores – no Paraná, na Bahia,
em outros Estados , na hora de fazerem repactuações
de trinta anos ou quando venderam isso ou aquilo, ti-
nham também de fazer a provisão para os seus insti-
tutos de previdência, pois é compromisso já assenta-
do. Agora, como se anunciava que o Paraná ia fazer
uma antecipação e já poderia usar esses recursos,
comprometendo futuros governos naquilo que não se
sabe direito, é claro que se acabaria com tudo. Por
isso o protesto de V. Exª. Precisamos mais vezes imi-
tar a Senadora Heloisa Helena, para que as coisas fi-
quem às claras. Nesse sentido, é bom, democrático,
livre e fundamental. V. Exª agiu dessa forma e eis que
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aí surge uma boa resposta, não só para o Paraná,
mas para todo o Brasil. Cumprimento V. Exª.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Casildo Maldaner, que sempre apoiou a tese
de que a antecipação de receita, da forma como vinha
sendo feita, seria prejudicial ao Estado. V. Exª contri-
buiu para o debate.Sem dúvida nenhuma, nós, do Pa-
raná, estamos hoje aliviados.

Agora, Sr. Presidente, eu gostaria que esses co-
lunistas amestrados tivessem, também, um momento
de lucidez ou um momento de dignidade e escreves-
sem em suas colunas diárias nos jornais não a crítica
que me fizeram até agora, dizendo que eu estava boi-
cotando o Estado, que eu estava manobrando eleito-
ralmente para impedir que o dinheiro fosse para o
Estado. Eu gostaria que esses mesmos colunistas
amestrados, que costumam escrever barbaridades
sem ler o que publicam nas suas colunas – porque
elas já vêm escritas do Palácio Iguaçu -, tivessem mo-
ral agora para voltar às suas colunas e escrever que o
Senador Osmar Dias lutou no Senado Federal para
que a antecipação dos royalties do Paraná fosse feita
de uma forma clara, aberta à sociedade, com publici-
dade, como garante a Constituição, com o direito de
todos os cidadãos paranaenses de conhecerem a na-
tureza da operação, o destino que se daria ao dinhei-
ro. Eu gostaria que eles voltassem a escrever que o
Senador prestou um bom serviço ao Estado do Para-
ná, impedindo que esse dinheiro caísse no mesmo
bolo que está sendo consumido na mídia poderosa,
que está sendo consumido para a propaganda não
sei do quê, que nunca se viu no Estado do Paraná. Eu
gostaria de ouvir os mesmos colunistas dizerem que
agora, sim, o dinheiro será aplicado para beneficiar o
Paraná no presente e no futuro, porque alguém exigiu
que isso acontecesse, porque alguém bateu na mesa
e protestou a fim que isso ocorresse, mesmo que toda
a imprensa, ou grande parte dela, dissesse que o ini-
migo do Paraná estaria surgindo novamente. Inimigo,
Sr. Presidente, é aquele que deseja pegar o dinheiro
de 23 anos e ”torrar“ com propaganda e encher o bo-
cão apetitoso de muitos que já estavam com a ganân-
cia aflorada, porque viam nesses royalties mais uma
possibilidade de beneficiarem-se dos recursos do Go-
verno do Estado do Paraná.

Conheço muitas histórias, mas não será hoje
que as contarei. No entanto, espero que os mesmos
colunistas que não tiveram a dignidade de ouvir-me
quando debati o assunto nesta Casa voltem a escre-
ver em suas colunas que agora, sim, o Paraná anteci-
pará os recursos dos royalties,

O Governador Jaime Lerner, todavia, não pode-
rá gastar esse dinheiro como queria: terá de aplicá-lo
todo no Fundo de Previdência. Haverá a antecipação
dos recursos correspondentes ao mandato do Gover-
nador Jaime Lerner e não os relacionados aos 23
anos, para serem gastos agora. Nesse caso, seria
condenar as futuras gerações a ficar sem um dinheiro
que faria muita falta, Sr. Presidente.

É uma questão de justiça. Espero que os jornais
do Paraná dêem essa notícia a partir de amanhã. Le-
rei os jornais todos os dias e acompanharei todas as
colunas dos jornalistas amestrados, para que, pelo
menos agora, tenham a dignidade de dizer a verdade
dos fatos.

Sr. Presidente, vou encerrar, renovando aqui os
meus agradecimentos. Talvez V. Exª não possa medir,
às vezes, a importância que tem a interferência de um
político que tem poder e é respeitado, mas, neste
caso, o Paraná deve muito à intervenção de V. Exª,
que se fez necessária até mesmo para que eu pudes-
se ser ouvido. Até ser ouvido é difícil, muitas vezes
não basta apenas ser um Senador, tem que ser um
Senador com muita liderança, com poder e, se for
Presidente da Casa, é melhor ainda. Por isso eu lhe
agradeço em nome do Paraná, pois, agora sim, os ro-
yalties vão ser antecipados, mas sem escândalo; os
royalties vão ser antecipados de uma forma que os
paranaenses vão conhecer, porque todos os dias es-
tarei nas rádios que me abrirem para falar, discutindo
este assunto e dizendo ao Paraná que agora dá para
aceitar.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Quero convidar os Srs. Senadores que estão
no plenário e nas Comissões para participarem da
abertura da exposição Brasil 500 anos – memória e
futuro, hoje, às 18 horas, em nosso Salão Nobre.

Com a palavra a Senadora Emilia Fernandes.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou re-
tornando ao Senado depois de um mês de licen-
ça-saúde, que me fez permanecer em casa devido a
cirurgias a que me submeti, mas digo que foi muito pro-
dutivo esse período, uma vez que, embora estando
afastada desta Casa e até pela facilidade que temos
em acompanhar os trabalhos legislativos, através da
nossa TV Senado, inúmeras vezes assisti os debates
e os trabalhos desta Casa, as Comissões, as audiênci-
as públicas e as sessões do Congresso Nacional.
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Mesmo estando fora desta Casa, mantive-me
atenta à realidade de nosso País, do meu Estado, o
Rio Grande do Sul, e até mesmo da conjuntura inter-
nacional. Por isso, consegui por algum tempo obser-
var o Congresso Nacional, a vida brasileira não so-
mente como Senadora, porém muito mais como cida-
dã que assiste televisão, lê jornais e revistas para que
eu pudesse sentir o que o País estava vivendo.

Assim, entendi importante, agora que estou re-
tornando, vir a esta tribuna para fazer uma análise do
que senti. Há determinados assuntos que, embora te-
nham sido votados, como o salário mínimo, os cortes
no orçamento, assuntos que aparentemente parecem
estar desatualizados, não se desatualizam. Há assun-
tos que estão sempre presentes e vindo à tona nos te-
mas de discussão exatamente pelos reflexos que tra-
zem no dia-a-dia das comunidades e das pessoas.

A grande discussão sobre a questão do novo
Código Florestal também foi um tema que, para quem
assistia de fora, clamava para que o Congresso Naci-
onal mudasse a sua posição. Quanto ao salário míni-
mo, nem se fala: sentimo-nos e colocamo-nos com o
olhar de alguém que poderia ser o trabalhador que
depende desse dinheiro para dar sobrevivência a sua
família. Em determinados momentos – posso confes-
sar -, sofremos muito mais, do ponto de vista psicoló-
gico, emocional, do que até mesmo as dores que por-
ventura alguns de nós estivéssemos sentindo durante
esse processo de recuperação.

Sr. Presidente, o mais grave é que eu senti, clara-
mente, que em todos esses assuntos, quando foram
trabalhados no Congresso Nacional, a conotação que
a grande imprensa dava era a de procurar mostrar uma
lógica que considero a mais perversa, a mais terrível:
que as coisas estavam sendo decididas neste País,
estavam sendo votadas pelos representantes do povo,
tanto de uma Casa quanto da outra, atendendo a inte-
resses externos, a interesses, particularmente, do
Fundo Monetário Internacional, muito distantes daqui-
lo que, no mínimo, as populações deste País precisa-
vam ter, que era uma atenção e um olhar em cima das
repercussões do que estava sendo definido.

Se formos ver a questão do salário mínimo, por
exemplo, fixado em R$151,00, sem dúvida nenhuma,
valeu a vontade do FMI, valeram os interesses dos
banqueiros, que está provado, ano após ano, são os
que ficam com a maior fatia, inclusive, até do Orça-
mento da União. Sabemos que o nosso dinheiro que
falta na Saúde e na Educação, que agora está sendo
cortado, vai para o pagamento de juros. O dinheiro
que faltou para o Fundo da Pobreza, votado aqui – e

achamos insignificante esse valor diante do montante
que existe neste País e que é canalizado para outras
questões -, não atende os interesses primordiais do
povo brasileiro.

Agora, vimos os cortes do orçamento. Os cortes
iniciais, tenho claro, são para atender à própria de-
manda dos banqueiros, atingiram cerca de 15 bi-
lhões, dos quais apenas 3 bilhões dariam para cobrir,
inclusive, as despesas com o reajuste de R$177,00, o
que inúmeros Parlamentares defenderam e conside-
ram que seria, neste momento, o mais razoável para
se chegar aos trabalhadores brasileiros.

O argumento de que o aumento do salário míni-
mo inviabilizaria a Previdência Social, portanto, não
procede. Assim como não tem fundamento a tese de
que os Estados e os Municípios não teriam condições
de pagá-lo.

Em decorrência dessa decisão, evidenciou-se
não apenas um profundo desprezo pelos mais po-
bres, mas um forte preconceito contra os aposenta-
dos, os pensionistas deste país, que vão receber, in-
clusive, um reajuste muito menor.

A injustiça se torna mais grave à medi-
da em que sabemos, no Brasil, que um
grande número, senão a maioria, inclusive
os aposentados, é responsável pelo susten-
to das famílias. Ouvíamos muitas entrevis-
tas, pessoas que falavam, em programas de
debate, e os aposentados perguntavam:
”Onde está o respeito e o valor por aquilo
que já fizemos por este País?“ E aquilo era
profundamente doloroso para quem assistia,
imaginando que um dia vamos chegar lá. E
parece que todo o nosso trabalho, toda
aquela nossa luta do dia-a-dia, seja do pon-
to de vista profissional, seja do ponto de vis-
ta da afirmação política, de cidadania, pare-
ce que foi em vão.

Então, eu senti – e vejam V. Exªs que vim para
falar mais como cidadã, talvez porque poderia ter feito
discursos, se aqui estivesse, mas estou tentando pas-
sar a idéia do que senti de fora para dentro do Con-
gresso. E, assim, eu percebi que aquela era a forma
radical de se contrapor a essa questão, de chegar a
dizer que realmente era aquilo que ao trabalhador po-
deria ser dado – quando sabemos que, durante toda a
sua história, o salário mínimo vinha decrescendo.
Então, eles expressavam uma frieza e até uma desu-
manidade, característica muito própria – eu, particu-
larmente, tenho essa visão da política neoliberal, que
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é uma política individualista, do ”salve-se quem pu-
der“, da concorrência desleal em nome de uma globa-
lização. Veremos em breve, nos outros países, os re-
flexos dessas terríveis medidas, como as adotadas
na Argentina, que também são terríveis. Eles não têm
nem vergonha de dizer: ”nós estamos tomando essas
medidas, vamos cortar salários e vamos atingir os
aposentados, porque o FMI determinou.

Atualmente, já não se governa mais com a sen-
sibilidade do povo e da nação a que pertencemos.
Essa é a mais terrível das formas de dominação.A po-
lítica neoliberal, sem dúvida nenhuma, trabalha nessa
linha. Tal política privilegia o lucro e a agiotagem em
detrimento do ser humano, dos mais pobres, dos ido-
sos e daquilo que de potencial o País tem para ofere-
cer como a mão-de-obra capacitada e qualificada
para se impor diante do restante do mundo.

Em relação à questão do Código Florestal, que-
ro dizer que este assunto muito me preocupa, especi-
almente porque aquela decisão que estava sendo ad-
ministrada – e me parece que, graças a Deus, se re-
verteu –, vinha quase comprometendo o futuro do
País e das gerações vindouras. As pessoas têm uma
idéia equivocada, pois já foi dito, por exemplo, que o
problema da Amazônia é problema do povo da Ama-
zônia, o que demonstra uma ignorância total e um
descaso total com o que possuímos no País. O pro-
blema da Amazônia é do Brasil como um todo. O Rio
Grande do Sul, que é o Estado mais distante da Ama-
zônia, tem um compromisso com a Amazônia e com
seu povo, pois esta representa o espírito, a essência e
a alma do País. É por isso que muitos olham de fora
com ganância, com interesse, com corrupção, como o
caso que tornou-se público há pouco.

Em decorrência das decisões e outros proble-
mas, a situação social e política do País vem apresen-
tando um grau de agravamento cada vez maior e mais
perigoso. Demonstrando indignação crescente, todos
os dias a população tem saído às ruas em manifesta-
ções cada dia mais amplas e radicalizadas, em vários
casos chegando ao enfrentamento com a Polícia. A
verdade é que, em vários setores sociais e regiões do
País, surgem sinais evidentes de esgotamento do
atual modelo social, econômico e político.

Não defendemos a violência pela violência. Mas
perguntamos: o que se pode esperar de uma popula-
ção submetida a um dos mais cruéis processos de ex-
clusão, de concentração de renda e desemprego da
história do País? O que esperar dos professores e dos
funcionários públicos que estão nas ruas clamando?

A propósito, amanhã estarão aqui os estudantes
universitários. Do Rio Grande do Sul saíram aproxi-
madamente 20 ônibus, que estarão somando-se aos
milhares de estudantes para pedir respeito e valoriza-
ção daquilo que é fundamental para um povo que
quer ser inteligente e autônomo: um ensino universi-
tário que qualifica e que estimula a pesquisa e que
permite que o País realmente esteja concorrendo
com outros países em tecnologia e conhecimento?
Por isso questionamos: como esperar que a popula-
ção se submeta?

Vejam bem: alguns denunciam que isso é decor-
rente de ser ano eleitoral ou que há interferência de
partidos políticos de Oposição. Não é bem assim!
Estão lá os Partidos políticos de Oposição que têm
compromisso com as questões que estão sendo dis-
cutidas e pelas quais o povo está brigando. Não é
qualquer motivo que leva 10 mil ou 20 mil pessoas às
ruas. Algo muito forte impulsiona as pessoas a partici-
parem, às vezes apanhando, sofrendo e sendo agre-
didas na rua.

O que pensar, por exemplo, dos trabalhadores
sem terra, que esperam pacientemente que este Go-
verno implante uma reforma agrária séria no País. Te-
mos uma reforma agrária de papel, de fantasia, de
propaganda, que faz os países lá fora pensarem que
o nosso povo tem terra para plantar neste País que é
como um continente. E o que todos temos pedido?
Que a reforma agrária saia do papel. Quando sai, ela
é demorada, é ineficiente e vem desacompanhada do
necessário estímulo à produção.

O que mais querem? Qual comportamento de-
veriam esperar, por exemplo, dos agricultores, dos
produtores rurais, submetidos a regras de mercado fi-
nanceiro profundamente injustas, a concorrência
desleal, sem crédito, sem política agrícola. Os agricul-
tores do meu Estado, e do Brasil inteiro estiveram em
Brasília, andaram pelas ruas clamando por preços
justos.

Podem dizer que uma pessoa só ou um Partido
está direcionando essa situação. Não! É o clamor do
povo que chega ao esgotamento.

Neste ano eleitoral vamos travar grandes tribu-
nas, não apenas para pedir votos para candidatos a
prefeitos mas para muito mais. Vamos estabelecer tri-
bunas para discutir os interesses do povo brasileiro.

Como esses interesses estão sendo tratados?
Por quem estão sendo defendidos? Por quem estão
sendo aplaudidos? Temos presenciado vozes solitári-
as de companheiros e companheiras que têm feito
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denúncias desesperadas daqui para sensibilizar os
que têm posições predeterminadas.

O Senador Osmar Dias, referindo-se a jornalis-
tas de seu Estado, mencionou que determinados as-
suntos já vinham assinados com a caneta. Aqui pare-
ce que determinadas pessoas usam um dedo mecâ-
nico para apertarem o botão fazendo uma ligação co-
letiva do Planalto com o Congresso Nacional. Algu-
mas pessoas dizem que gostariam de votar contra,
mas não podem. É muito ruim olhar de fora para den-
tro o Congresso Nacional. É daí que nasce o descré-
dito, a desesperança. É isso que faz pessoas dizerem
que não votam mais, já que os políticos fazem um dis-
curso que depois não cumprem. Depois mudam seu
voto e mudam sua posição.

Devemos, a partir disso, fazer uma reflexão so-
bre o que o Governo Federal pode esperar agora dos
servidores públicos. Sou uma servidora pública. Sou
professora do Estado do Rio Grande do Sul e sempre
estive atenta, sempre estive nas lutas nas ruas, cla-
mando por justiça e dignidade.

Os funcionários públicos não têm tido reajuste
salarial. Nem o percentual da inflação é reajustado há
cinco anos, enquanto tudo que está ao nosso redor,
tudo o que consumimos, aumenta. Tudo que diz res-
peito à sobrevivência de uma família já aumentou inú-
meras vezes.

O Governo Federal esperava que os funcionári-
os públicos não protestassem, que não ocupassem
as ruas da capital federal, que aceitassem o empo-
brecimento e, talvez o mais grave, a humilhação e o
descaso de quem deveria valorizá-los, respeitá-los e
tratá-los como parceiros?

O funcionário público é, sim, o responsável pri-
meiro pelo setor público de um País. Governos são
passageiros. Sempre insisto que os funcionários pú-
blicos deveriam ser mais respeitados e valorizados. É
importante dar destaque, além da questão salarial, ao
fato de que os servidores expressam o sentimento da
sociedade de repúdio à política deliberada de des-
monte do Estado brasileiro, única justificativa para ex-
plicar as medidas adotadas em todos os campos do
serviço público.

De antemão, o Governo anunciou que não con-
cederá aumento, descontará os dias não trabalhados,
não negociará com os grevistas e, o mais grave, o
mais desrespeitoso que anunciou para imprensa,
mandou os servidores insatisfeitos procurarem outro
emprego. Considero uma reação inédita e – eu até di-
ria – irresponsável das autoridades, pois faz provoca-
ção e demonstra que não existe diálogo, que o con-

fronto está posto. Quando o confronto está posto, sa-
bemos que as conseqüências podem ser muito mais
graves do que todos desejamos.

A postura revela a política oficial de dois pesos e
duas medidas que, por um lado, nega tudo aos servi-
dores e, por outro, cede a todas as exigências dos
banqueiros e do FMI, traduzidas em desembolsos fi-
nanceiros cada vez maiores.

Aliado às pressões econômicas, o País nunca
passou por um momento tão vergonhoso do ponto de
vista ético e moral. Podemos sentir isso. Hoje, todos
os canais de televisão, todos os jornais todos os dias
apresentam casos de corrupção e de escândalo. É
tão vergonhoso que corrói a auto-estima, o senso de
participação, a relação do cidadão com as instituições
e com as autoridades. Há um descrédito generaliza-
do, o que é muito ruim.

Basta abrirmos um jornal ou ligarmos o rádio e a
televisão, saltam as notícias aos olhos e aos ouvidos,
como se a vida pública nacional estivesse apodrecida
ao extremo. Trata-se de um quadro, infelizmente, de
uma sucessão de escândalos, sem o devido e correto
enfrentamento das autoridades responsáveis. Em
muitos casos, as próprias autoridades estão direta-
mente envolvidas.

Nos últimos anos, várias foram as denúncias re-
lacionadas sobre a compra e venda de votos, inclusi-
ve para a reeleição; doação mal aplicada de dinheiro
público para bancos falidos; desvios dos recursos do
Fundef; privatizações extremamente questionadas,
entre outras questões que poderíamos estar aqui le-
vantando.

Em torno disso, inclusive, surge a questão de
grampos telefônicos, CPI engavetadas, quedas de
ministros e outros ingredientes que, no mínimo, justifi-
cariam a instalação de uma ampla investigação que,
verdadeiramente, apurasse as causas que levaram o
Brasil a esta situação.

Neste sentido, vi com bons olhos a idéia da pos-
sibilidade da instalação de uma CPI da Corrupção,
sugerida pelo Presidente do Congresso Nacional, Se-
nador Antonio Carlos Magalhães. Realmente, não es-
tou bem esclarecida sobre o motivo por que o tema foi
retirado de pauta dos debates, e, como eu, acredito
que muitos também não saibam.

Com isso, vivemos uma situação em que o Esta-
do brasileiro, quero dizer, os seus governantes nunca
estiveram tão distantes, tão alienados dos verdadei-
ros anseios do seu povo, como percebemos no
dia-a-dia e como tive oportunidade de sentir, colocan-
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do-me em uma situação de cidadã, observando a
vida e a movimentação da sociedade brasileira.

Diga-se de passagem, eu não apenas assistia a
tudo como também conversava com muita gente; o
que mais funcionou nesse período em que eu estava
de licença foi o meu telefone. Comuniquei-me com
autoridades, com colegas professores do Brasil intei-
ro, com companheiros de Partido. Enfim, fazendo com
que as pessoas soubessem que eu estava ausente,
mas que não estava afastada dos meus compromis-
sos e do meu dia-a-dia como política.

Assisti à população ser agredida e ficar de fora
das comemorações dos 500 anos do Brasil, outra si-
tuação vergonhosa e preocupante. Festejando os 500
anos do Brasil, tínhamos, no mínimo, de ter a lealda-
de de mostrar o que se fez de bom neste País e o que
ainda precisa melhorar. A população ficou de fora não
por falta de patriotismo; não! Ela queria participar. Os
índios, os estudantes, os sem-terra, os trabalhadores
também queriam falar. Passaram-se quinze anos e a
situação poderia estar muito melhor, se tivéssemos
sido olhados como gente. E isso era o mínimo que
eles estavam pedindo.

Doeu muito ver as fotos e as imagens dos índios
deitados na rua, de joelhos diante da ostentação da
polícia. Doeu particularmente em mim, que, como
professora de História do Brasil – trabalhei quase 20
anos exclusivamente com essa disciplina -, sempre
tentei mostrar a realidade do nosso País, desde sua
invasão, a colonização, a escravidão, a inconfidência,
a morte de alguns por lealdade e por amor à nossa
Pátria, mas principalmente a situação dos que se in-
dignaram, foram explorados, mortos, sacrificados,
mas que não se submeteram, como os índios e ne-
gros que têm reagido durante toda a nossa história.
Foi difícil ver o povo ser excluído da festa dos 500
anos do Brasil. E esse tipo de comemoração não se
faz somente com autoridades!

O mais grave é que fica demonstrada a insensi-
bilidade, a arrogância e, o pior, o sentimento de auto-
ritarismo que existe, sim, dentro do Governo entre os
que coordenam as atividades no País.

O Governo acusa as manifestações de antide-
mocráticas, mas o que dizer – aí vem a comparação –
das votações realizadas no Congresso Nacional,
como a do salário mínimo, na qual o próprio Presiden-
te do Brasil – vejam bem , Fernando Henrique Cardo-
so, ameaçou, primeiro, com o afastamento do Gover-
no daqueles que não votassem a favor do valor esti-
pulado e, posteriormente, com os cortes no Orça-
mento, como se esse fosse uma peça de manobra po-

lítica disso temos consciência, mas não deveria ser
assim , que manipula inclusive a votação dos Parla-
mentares, seja na Câmara dos Deputados, seja no
Senado Federal.

Realmente, tudo o que vi e senti, essa repres-
são direta contra os trabalhadores, professores, como
ocorreu recentemente em São Paulo, para que não se
manifestassem, não dissessem o que pensam e a fim
de que suas opiniões fossem combatidas.

Desejo uma discussão mais ampla acerca des-
se assunto. Hoje houve um discurso nesse sentido.
Todavia, começar a pensar em colocar o Exército nas
ruas é o maior absurdo que pode existir! Estamos
chegando ao limite máximo da democracia, do respe-
ito, e principalmente da possibilidade de cada institui-
ção ter e exercer as suas reais atribuições e prerroga-
tivas, com o valor e com o dever de cada uma delas.

Além dessa proposta, no mínimo infeliz – diria ,
é lamentável que um Governo que se diz democráti-
co, que sai a fazer discursos no mundo inteiro falando
em democracia, ainda pense e cogite de forma disfar-
çada ressuscitar, por exemplo, uma lei de segurança
nacional, de triste lembrança da História do povo bra-
sileiro. Essas medidas, antes de expressar uma preo-
cupação com a segurança dos cidadãos do País, de-
monstram o extremo isolamento e a fragilidade das
relações do atual Governo com a população.

É lamentável que as pessoas que integram o
atual Governo, com a sua história, insistam em des-
qualificar as justas manifestações populares de claro
fundo social e econômico, tratando-as como se fos-
sem caso não de política, mas, como disse o próprio
Presidente, de polícia. Quem precisa de segurança
atualmente é o povo brasileiro, assaltado em cada es-
quina, exposto às violências das ruas e, também, o
Brasil atualmente nas suas fronteiras, alvo de ação
dos traficantes, dos contrabandistas e piratas de toda
a espécie. A Nação, aliás, mais do que nunca, precisa
de uma lei de segurança nacional que seja cumprida
à risca para defender o patrimônio brasileiro, a sobe-
rania nacional e que – aí sim – puna os responsáveis
pela destruição a que está sendo submetida, que, te-
nho certeza, comprometerá o futuro das gerações.

A verdade é que o Brasil, bem como toda a
América Latina, encontra-se em um dos momentos
mais delicados de nossa história, exigindo de todos
uma profunda reflexão e análise.

Nos últimos anos, venderam ”o paraíso na Ter-
ra“ para os povos do Brasil e dos demais países po-
bres e em desenvolvimento, que seria o neoliberalis-
mo, a globalização. Disseram que esse era o céu na
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Terra e que tinham começado por aqui, talvez porque
o FMI goste mais da América Latina. Ela representa o
grande potencial deste planeta, que eles precisam
começar a dominar, de uma forma ou de outra. Disse-
ram que o neoliberalismo, a globalização seria o ca-
minho para a redenção dos problemas nacionais, a
saída para o crescimento e o fim das dificuldades so-
ciais. E o que estamos vendo?

As oposições existem exatamente para alertar.
Se não existisse oposição, não existiria democracia.
As oposições existem para que os fatos sejam vis-
tos, analisados, refletidos e debatidos sob uma outra
ótica. E se as pessoas tiverem um pouco de sensibi-
lidade, dela pode se aproveitar uma palavra, uma
idéia, uma sugestão, de cinqüenta que sejam ditas.
Assim, atitudes, ações e decisões podem ser repen-
sadas.

Então, estamos vendo o equívoco dessa políti-
ca. Quando ouvíamos os discursos de advertência,
argumentava-se, aí, com a sabedoria da ”voz das
ruas“, a voz do povo, que ele, ao contrário da oposi-
ção, estaria entendendo, apoiando e aplaudindo as
medidas, as conduções e os rumos do projeto em
curso.

Muitas vezes – aqui, eu também volto a me co-
locar como alguém do povo que está olhando de
fora , não há explicação suficiente, necessária, com
aprofundamento, com as causas, com a conseqüên-
cia, para que as pessoas tenham a capacidade de
verificar até que ponto aquilo vai interferir diretamen-
te na sua vida, trazendo-lhe prejuízo ou benefício.

Propaganda de rádio, de televisão, de jornais,
de grande imprensa não é algo que informe. Ao con-
trário, ela desinforma porque direciona o pensamen-
to das pessoas quando estas dizem até que é bom
privatizar para não deixar na mão de um só. A forma
como é feita a privatização, as pessoas não têm
condições de avaliar e analisar.

Encaminhando-me para as conclusões, Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, quero reafirmar que as
advertências que aqui foram feitas, muitas vezes, e
não foram ouvidas ou consideradas, de que o País
acumula uma dívida externa recorde, aprofundando
brutalmente a dependência ao Sistema Financeiro
Internacional, sem falar na desnacionalização das es-
tatais, das empresas brasileiras e dos recursos natura-
is.

Nem ao menos grandes obras são construídas
neste País, para que se possa ao menos ver onde
está o dinheiro do que foi vendido e que é do povo,

a economia nacional mergulha na recessão, no de-
semprego também histórico e num processo de con-
centração de renda excludente e mesquinho, levan-
do os cidadãos com razão a indignarem-se diante
dos fatos expostos cotidianamente pela imprensa.
Por isso, acredito, se antes, a voz das ruas valia, –
vejam a incoerência – uma hora as vozes das ruas
valem, e todos os que pensam diferente são desatu-
alizados, são da era das cavernas, na verdade não
têm conhecimento de nada. Falo isto e desafio, se
as vozes das ruas valem – é importante que o Go-
verno, que insiste em encontrar justificativas políti-
cas para as manifestações populares, desça da sua
arrogância, respeite a sociedade e atenda às reivin-
dicações, que, em sua maioria, são procedentes e
justas. Senão, em vez dos servidores, será o Presi-
dente que amargará não ter ouvido a nossa suges-
tão de que renunciasse antes que o País chegasse
a esse ponto.

Propusemos a mudança de emprego e o Presi-
dente não aceitou. Agora, ele sugere o mesmo aos
funcionários. Então, há uma incoerência total.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Ouço V. Exª com prazer.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dora Emilia Fernandes, em meu nome, no da Sena-
dora Marina Silva e de todo o Bloco da Oposição,
não há nenhum reparo ao seu pronunciamento, por-
que compartilhamos inteiramente dessa posição.
Quero apenas cumprimentar V. Exª, saudável, boni-
ta e feliz, por sua volta. É profunda a nossa alegria
por tê-la de volta à Casa, ora nas trincheiras de re-
sistência, ora nos campos de batalha, mas sempre
como uma mulher de luta, compondo o Bloco da
Oposição e representando, para orgulho de todos
nós, as mulheres de luta do nosso País. Seja muito
bem-vinda.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Obrigada companheira, Senadora Heloisa He-
lena. Nessa direção da batalha em relação à ques-
tão da mulher, antes de concluir, registro que partici-
pei, nesse fim de semana, de um fórum de mulheres
do Mercosul, que se realizou em Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais, reunindo Parlamentares, empresárias,
professoras e sindicalistas dos quatro países do
Mercosul e até mesmo de outros países da América
Latina, onde ficou evidente a crise em que está mer-
gulhado o nosso continente, crise, aliás, que está
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estampada em todos os jornais. Lá tivemos a opor-
tunidade de fazer uma análise da eleição do atual
Presidente do Peru, Alberto Fujimori, reconduzido
pela terceira vez ao poder, em eleições profunda-
mente questionáveis do ponto de vista da sua legiti-
midade, abrindo e aqui temos de estar muitos aten-
tos um precedente que certamente resultará em
confronto cada vez mais radicalizado naquele país,
situação que está ocorrendo nos outros países.

A mesma política neoliberal lá foi denunciada
por empresárias – digo ”empresárias“, porque nor-
malmente as pessoas pensam que só quem denun-
cia é trabalhador, sindicalista, estudante, professor;
não, havia empresárias de todos os países. Tive
oportunidade de participar de uma mesa de debates
sobre a questão econômica no Mercosul, e ficou evi-
denciado: as políticas neoliberais que têm sido im-
plantadas nesses países estão empurrando as eco-
nomias para a absoluta dependência externa e os
seus povos para a miséria, o desemprego e o aban-
dono. São palavras colocadas por empresárias que
questionaram a forma como não se dá nenhum estí-
mulo à pequena, à média e até à grande empresa
nacional, em detrimento do que se favorece, se ofe-
rece e se dá às grandes empresas multinacionais.

Já dissemos quando aqui chegamos em
1995, e agora quero repetir, que o caminho neoli-
beral não leva a outro lugar que não aos problemas
sociais, econômicos e políticos, que se agravam a
cada dia que passa. É preciso, com urgência, mu-
dar os rumos da economia nacional sob pena de o
país mergulhar em conflitos ainda muito mais dra-
máticos do que estamos assistindo com um desfe-
cho imprevisível.

O que pacifica a Nação é o desenvolvimento, é o
progresso, é a valorização dos salários, é a geração
de empregos e é, acima de tudo, o resgate de senti-
mento de cidadania, de respeito às instituições e de
soberania.

Gostaria de dizer que, apesar de tudo, acredi-
tamos em nosso País, no povo brasileiro e principal-
mente no sentimento sincero de indignação, mas
um sentimento que não fica apenas na denúncia,
não fica apenas no julgamento buscando quem são
os culpados, mas tenho certeza de que o povo bra-
sileiro partirá para a ação política e nos momentos
em que é chamado a dar o seu voto, a sair às ruas,
a se manifestar de forma democrática dizendo que o
Brasil precisa ser dos brasileiros.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Emília Fer-
nandes, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.

Durante o discurso da Sra. Emília Fer-
nandes, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretá-
rio, deixa a cadeira da presidência que é
ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao Senador Luiz Pontes por permuta
com o Senador Lúcio Alcântara.

Se houver a colaboração do Senador Luiz Pon-
tes, poderemos ouvir a Senadora Marina Silva.

O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE) – Haverá a
minha total colaboração para que possamos ouvir a
Senadora Marina Silva, que ocupa, sempre com bri-
lhantismo, a tribuna desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Agra-
deço a V. Exª.

O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, as constantes denúnci-
as sobre maus-tratos no transporte escolar nos muni-
cípios brasileiros, principalmente nos municípios
menores e mais pobres, nos trazem uma grande preo-
cupação. Notadamente, quando falamos nos municípi-
os menores e mais pobres, atinge o Nordeste e o Norte
do Brasil. Os acidentes têm sido freqüentes e, em al-
guns casos, o registro de morte é inevitável. Com o ad-
vento do Fundef, os municípios brasileiros ampliaram o
número de vagas nas escolas e, com isso, atraíram o
interesse dos pais de famílias para matricular os seus
filhos, criando a perspectiva de um futuro melhor.

Mais estudantes matriculados, maior a carência
de transportes para conduzi-los às escolas, geral-
mente localizadas nas sedes dos municípios. Diante
da crescente demanda, as Prefeituras passaram a
contratar, com verbas do Fundef, transportes inade-
quados para levar os alunos – crianças, jovens, ado-
lescentes e adultos – aos estabelecimentos de ensino
e, depois da aula, para as suas residências.

Os recursos são escassos. Em muitos casos,
para não deixar os estudantes fora da sala de aula, as
Prefeituras fizeram a locação de veículos como cami-
nhões e caçambas, alguns chegando a fazer a loca-
ção de tratores, puxando com a carreta, levando os
estudantes. O problema do transporte estava aparen-
temente regularizado. Mas não demorou muito e, aos
poucos, começaram a surgir as queixas dos pais de
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alunos e dos próprios estudantes sobre as más condi-
ções dos veículos. E o mais grave, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, foi o surgimento de acidentes.

A imprensa nacional, os jornais, as emissoras
de rádio e televisão dos nossos Estados passaram a
noticiar, com freqüência, as informações sobre aci-
dentes e morte de estudantes transportados em car-
ros abertos.O problema é grave e torna-se inadiável a
apresentação de solução para serem evitados novos
acidentes. Por isso, sugiro aqui uma solução: o Minis-
tério da Educação deveria criar uma linha de financia-
mento para os municípios comprarem veículos fecha-
dos, como ônibus e vans, meios mais seguros para o
transporte dos estudantes.

O Ministério da Educação, numa ação conjunta
com o Ministério da Fazenda e Governos Estaduais,
precisa estudar instrumentos que venham a garantir
mais segurança e qualidade no transporte escolar. A
minha proposta é que seja criado um programa espe-
cial para a compra desses veículos, que seriam co-
mercializados com redução de tributos estaduais e fe-
derais para os municípios brasileiros. Mais uma vez,
gostaria de afirmar que essa medida deveria se con-
cretizar notadamente no Nordeste e no Norte, onde
estamos presenciando, constantemente, crianças
sendo transportadas sem a mínima segurança.

Dirijo apelo ao Ministro da Educação, Paulo Re-
nato Souza, que tem lutado e defendido, com muita
garra, a preservação do Fundef, para que avalie com
bons olhos a nossa proposta. Esse apelo é extensivo,
também, aos nobres Senadores, que vêem no
dia-a-dia dos seus Estados o sofrimento, a angústia e
a insegurança no transporte escolar dos estudantes
residentes nas áreas mais carentes dos nossos muni-
cípios.

Avançamos muito com o Fundef. Melhoramos a
qualidade do ensino e as condições de vida dos pro-
fessores. Outros avanços precisam acontecer. É o
caso do transporte escolar. O transporte significa me-
lhoria da qualidade do ensino. Se o estudante é trans-
portado em carro fechado, sem receber a poeira e o
sol causticante, chega com mais disposição e menos
cansado à sala de aula, aproveitando melhor os co-
nhecimentos oferecidos pelos professores.

Daí, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, jul-
gar de relevante importância a nossa proposta. É uma
idéia que surge neste momento e que pode ser aper-
feiçoada a partir de estudos nesta Casa e no Ministé-
rio da Educação, para que não tenhamos o dissabor
de presenciar esses estudantes sendo levados para

as escolas sem as mínimas condições de segurança
e conforto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-

cedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT AC. Pronun-
cia o seguinte discurso.Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer um
breve registro sobre um programa que vem sendo im-
plementado no meu Estado do Acre, tendo começado
pela Prefeitura de Rio Branco, na época em que o
hoje Governador Jorge Viana era Prefeito. Trata-se do
Projeto Cidadão, importante referência de cidadania
para o nosso Estado, premiado pela Fundação Getú-
lio Vargas e outras instituições.

O projeto foi inicialmente implementado para su-
prir a necessidade de documentação das crianças
em idade escolar do Município de Rio Branco. A maio-
ria delas não tinha registro de nascimento, o que difi-
cultava a efetivação de suas matrículas na escola.
Sendo assim, a Prefeitura, juntamente com o Tribunal
de Justiça do Estado do Acre, implementou o
bem-sucedido programa, que depois foi ampliado
para atender a necessidades de cidadania das pes-
soas em geral, ou seja, não mais se referia simples-
mente à questão da matrícula escolar. Atualmente,
está sendo levado aos 22 Municípios do meu Estado,
com grande sucesso.

O atendimento é feito de forma variada, num
mutirão do qual participam o Tribunal de Justiça do
Acre, o Governo do Estado do Acre, por meio de suas
diferentes Secretarias de Segurança Pública, do Ga-
binete Civil, de Educação, de Cidadania, Trabalho e
Assistência Social e de Saúde e Saneamento , a Fun-
dação Cultural Elias Mansour, o Departamento de
Trânsito do Estado do Acre, o Ministério Público Esta-
dual, o 4º Batalhão de Infantaria e Selva, o 7º Bata-
lhão de Engenharia e Construção, o Corpo de Bom-
beiros do Estado, a Embratel e o TRE. Tais institui-
ções fazem significativa parceria com organizações
não-governamentais, como também com organiza-
ções dos próprios beneficiários associações de mo-
radores, quando nas cidades, cooperativas das asso-
ciações de produtores rurais e Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, quando no interior –, que participam
como parceiros de reuniões preparatórias. Em deter-
minada data, é mobilizado significativo contigente de
pessoas para o trabalho, com o fim de prestar à popu-
lação daquela localidade os serviços referentes a re-
gistro de nascimento, de casamento, CPF, Carteira de
Identidade, além de serem realizadas campanhas
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educativas de saúde, meio ambiente, assistência téc-
nica. Enfim, oferece-se uma gama bem variada de
serviços à comunidade.

À frente desse trabalho, de forma bastante signi-
ficativa e comprometida, temos a participação do De-
sembargador Arquelau de Castro Melo, um dos pro-
pulsores dessa iniciativa, que hoje já faz parte do coti-
diano da vida dos acreanos, principalmente da popu-
lação de baixa renda ou das pessoas que estão afas-
tadas, vivendo nos mais longínquos rincões do meu
Estado. O último mutirão foi realizado recentemente
no rio Envira, e milhares de pessoas foram beneficia-
das pelo Projeto Cidadão. Apenas para se ter uma
idéia, esse programa aconteceu numa localidade que
fica a cerca de três dias e meio distante do Município
de Feijó, viajando-se de barco. Os índios beneficiados
foram os kaxinawás, os kulinas, os shaninawás e os
ashaninkas, que ficaram muito felizes porque, pela
primeira vez, tiveram em suas aldeias a presença do
Estado, prestando-lhes serviços variados, de acordo
com as suas necessidades.

Os números de atendimentos foram os seguin-
tes: 456 registros de nascimento, 31 certidões de ca-
samento, 426 carteiras de identidade, 344 registros
administrativos na Funai, 294 CPFs, 400 carteiras de
trabalho, 254 títulos eleitorais, sendo que foram trei-
nadas 498 pessoas para o voto eletrônico, 750 cadas-
tramentos pelo censo extrativista, realizado pela Se-
cretaria de Extrativismo e Floresta. Esse último traba-
lho foi muito importante para as populações extrativis-
tas, que podem ser beneficiadas pelo programa de
compra e venda de borracha e castanha, bem como
ser atendidas por programas de saúde e educação,
projetos produtivos como a compra de barcos, etc.

Algumas pessoas poderão pensar que esses
serviços são muito simples, até modestos. No entan-
to, para uma pessoa que vive no meio da mata, que
precisaria viajar de barco durante três dias para che-
gar a um pequeno município, ou talvez até de avião
para chegar a Rio Branco, e considerando seu baixo
poder aquisitivo, esses serviços são bastante signifi-
cativos. Considere-se, ainda, que muitos desses bra-
sileiros nascem, crescem e morrem sem sequer pos-
suir um registro civil, sem sequer ter reconhecida sua
cidadania.

A campanha de vacinação também foi um su-
cesso muito grande, tendo sido vacinadas 2.719 pes-
soas. Além disso, 2.300 pessoas receberam educa-
ção ambiental, por meio do programa realizado pelo
Imac, órgão ambiental do meu Estado.

Faço questão de registrar isso, porque minha
mãe faleceu quando eu era criança e tive dificuldades
para depois registrar os meus irmãos, porque a maio-
ria das pessoas não tinha o cuidado de guardar a data
do nascimento das crianças e, no nosso caso, éra-
mos uma família numerosa, de 11 filhos, sendo que
três faleceram. Então, foi necessário fazer uma re-
construção da memória familiar com nossas tias e
com algumas pessoas, procurando saber exatamente
a data de nascimento dos meus irmãos para regis-
trá-los. Meu irmão caçula ficou chateado porque,
mesmo com toda essa reconstituição, ainda foi regis-
trado como sendo um ano mais velho. Depois, conse-
guimos descobrir a verdadeira data de nascimento
dele.

Naquela época, esses serviços não eram pres-
tados às pessoas que moravam na floresta, nem tam-
pouco havia carteira de identidade ou CPF. Muitas
pessoas sequer chegam ao Município; elas nascem e
continuam nos seringais.

O Governador tem dado total apoio e essas ini-
ciativas de cidadania que parecem singelas, mas que
têm repercussão inclusive do ponto de vista econômi-
co.As pessoas que receberam essa documentação já
ficaram aptas a participarem de um programa em cuja
implementação e aprovação no Basa – graças a Deus
– tive a oportunidade de ajudar. Trata-se de uma linha
especial de crédito chamada Prodex. À medida que
as pessoas iam recebendo seus documentos, já fazi-
am seu empréstimo no Prodex, que hoje beneficia mi-
lhares e milhares de famílias na Amazônia e particu-
larmente no Acre.

Como o Governador está dando toda a in-
fra-estrutura em termos de assistência técnica e
acompanhamento de projeto, o Acre é um dos Esta-
dos que mais têm acessado essa linha de crédito,
principalmente para o cultivo de culturas alternativas
como guaraná, pupunha, acerola, enfim, culturas pe-
renes. As pessoas, coletivamente, podem acessar es-
ses recursos e comprar barcos, motores, peladeira de
arroz.

Tudo isso constitui-se num meio de cidadania
para pessoas que têm como objetivo de vida viver em
condições dignas de sobrevivência e, ao mesmo tem-
po, permanecer na floresta.

Estão de parabéns o Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, na pessoa do Dr. Arquelau de Castro
Melo, todos os parceiros colaboradores e, particular-
mente, o Governo do Estado.

Tive a oportunidade de participar com o meu
Gabinete e com pessoas que conhecem essas comu-
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nidades e que têm o potencial de mobilizar, principal-
mente no caso dos índios. O Anselmo Forneck, por
exemplo, trabalha há 20 anos com as comunidades
indígenas e teve todo um papel mobilizador como
parceiro, ajudando. Mas, na verdade, a titularidade de
todas essas ações é do Tribunal de Justiça do meu
Estado, do Governo e dos demais parceiros.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade. Fazen-

do soar a campainha.) – Consulto o Plenário sobre a
prorrogação da sessão por cinco minutos, para que o
Senador Mauro Miranda faça seu pronunciamento.
(Pausa)

Não havendo objeção do Plenário, está prorro-
gada a sessão por cinco minutos.

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, na última sexta-feira, tive o prazer e a
honra de ser um dos convidados a participar do Semi-
nário promovido em São Paulo pelo Instituto Cidada-
nia, para debater um tema que cada vez mais empol-
ga as preocupações e as ações das pessoas que,
neste País, têm compromissos com a luta pela redu-
ção da pobreza e do processo persistente de exclu-
são social. O tema, exposto e debatido sob as suas
mais diversas realidades, foi referente à moradia.

Presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, Presi-
dente de honra do PT, o Instituto Cidadania é exemplo
de uma organização não-governamental comprome-
tida de verdade com a redução de nossas desigualda-
des sociais.

O Projeto Moradia, apresentado na sexta-feira,
após exaustivos estudos e levantamentos realizados
durante meses junto a movimentos sociais, governos
municipais, universidades e organizações civis, é
uma contribuição da melhor qualidade e consistência
para entender a gravidade do déficit brasileiro de mo-
radias populares, hoje calculado em 5,6 milhões de
famílias. É um roteiro seguro para orientar futuros de-
bates sobre essa questão social e é, sobretudo, um
documento que não pode ser desprezado pelo Go-
verno nesse momento em que estão sendo definidas
as linhas básicas do Orçamento para o próximo ano.

Saúdo a iniciativa como algo que deve ser esti-
mulado em todas as entidades de estudos, nas funda-
ções partidárias e nos ambientes que possam ajudar
a enriquecer a consciência da cidadania brasileira so-
bre esse novo direito previsto na Constituição.

Pelo peso dos nomes dos presentes ao Seminá-
rio e pela qualidade dos expositores que lá compare-

ceram, podemos avaliar a dimensão desse movimen-
to de conscientização lançado em São Paulo. Lá es-
tavam, por exemplo, o Governador do Rio Grande do
Sul, Olívio Dutra; o Ministro Ovídio de Ângelis, Secre-
tário de Desenvolvimento Urbano; os meus ilustres
Colegas Senadores Lúcio Alcântara e Eduardo Su-
plicy; a Deputada Iara Bernardi, Presidente da Comis-
são de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal;
o Deputado Inaldo Leitão, Relator do Estatuto da Ci-
dade na Câmara Federal; o Deputado Luiz Roberto
Ponte, Presidente da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção; a Professora Ermínia Maricato, titular
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP;
Célio de Castro, Prefeito de Belo Horizonte; Evaniza
Rodrigues, líder de grande prestígio da União Nacio-
nal pela Moradia; e Francisco Prado, Presidente do
Fórum Nacional de Secretários de Habitação.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espero
que iniciativas como essa frutifiquem em todos os fo-
ros onde o assunto da moradia possa ser debatido
como uma questão social que terá de ser resolvida,
para tirar do relento quase 30 milhões de brasileiros
que precisam de nossas mãos estendidas.

Em junho, estaremos realizando, na Comissão
de Assuntos Sociais, uma audiência pública conjunta
que envolverá a Comissão de Desenvolvimento Urba-
no da Câmara Federal. Peço a presença, o apoio e a
luta dos nobres Colegas desta Casa para enriquecer
os debates que serão travados na ocasião, em busca
de um modelo orçamentário que garanta recursos per-
manentes para a moradia, um direito constitucional,
um direito mais que legítimo de todo o povo brasileiro.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-

cedo a palavra a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.

Pela ordem.Sem revisão do orador.) – O Senador Ma-
uro Miranda participou do lançamento do Projeto Mo-
radia, dando uma notável contribuição ao Instituto Ci-
dadania, presidido por Lula. O Seminário contou tam-
bém com a cooperação das diversas instituições
mencionadas por S. Exª.

Sr. Presidente, requeiro seja inserido, na ínte-
gra, nos Anais do Senado Federal o Projeto Moradia.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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Os Srs. Senadores Romero Jucá e Carlos Pa-
trocínio enviaram discursos à Mesa para serem pu-
blicados, na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Brasil gas-
tou 21 bilhões 239 milhões de dólares em viagens
internacionais, entre 1994 e 1998; teve uma receita
correspondente nesse mesmo período de apenas 5
bilhões, 518 milhões de dólares. Isso significa um
déficit acumulado de 15 bilhões 721 milhões de dó-
lares, no curto período de 1994 a 1998, o que de-
monstra uma tendência contínua de grandes despe-
sas de viagens de brasileiros no exterior.

A antiga política cambial vigente, com o real
sobrevalorizado, estimulava essa gastança de divi-
sas por parte de brasileiros no exterior, contribuindo
para piorar a situação de nossas contas externas.

O novo regime cambial adotado pelo Brasil
certamente contribuirá para reduzir esse problema,
pois seria inadmissível a manutenção daquela situa-
ção de gastos, num país com problemas crônicos no
balanço de pagamentos e, ironicamente, com uma
forte vocação turística internacionalmente reconhe-
cida.

É bom lembrar que tivemos um importante
crescimento do turismo interno, com o aumento da
oferta hoteleira, a criação de novos pólos turísticos e
uma melhoria da infra-estrutura do setor.

Mas, apesar de o Brasil ter feito inúmeros pro-
gressos na melhoria da qualidade dos serviços nes-
ta área, as receitas brasileiras com turismo apresen-
taram um crescimento muito pequeno (apenas
38,73%), no período 1994/98.

Precisamos reverter essa tendência de déficit
em nosso balanço de serviços, principalmente em
relação à conta viagens internacionais.

O Brasil, em termos internacionais, ainda não
é considerado um destino turístico preferencial, ape-
sar de nosso grande potencial, de uma natureza pri-
vilegiada, com muitas praias, rios, lagos, a Floresta
Amazônica, o Pantanal Mato-grossense e diversas
outras atrações turísticas, como o carnaval, o me-
lhor futebol do mundo, um povo maravilhoso, uma
boa e variada culinária e outros atrativos para o tu-
rismo.

O Brasil precisa tirar mais vantagens sociais e
econômicas dessa indústria do futuro, geradora de

renda, empregos, tributos e divisas, com a vanta-
gem de não gerar poluição, e ainda por cima contri-
buir para o desenvolvimento cultural e melhor enten-
dimento entre os povos.

O turismo precisa ser encarado como uma ati-
vidade prioritária, em que governo e iniciativa priva-
da trabalhem de forma integrada e colaborativa, com
o setor público adotando políticas mais arrojadas em
relação ao turismo, melhorando a infra-estrutura tu-
rística, tendo em vista o aumento do fluxo de turis-
tas nacionais e estrangeiros.

Algumas medidas importantes já foram toma-
das pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso,
como o fortalecimento institucional da Embratur e a
criação de linhas de crédito para o setor pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).

Dados da Organização Mundial de Turismo
(OMT) demonstram que o turismo mundial gerou re-
ceitas de 443 bilhões de dólares (não considerando
as receitas do item transporte), com um fluxo turísti-
co mundial de 612 milhões de pessoas, em 1997.

A participação do Brasil no fluxo turístico mun-
dial ainda é muito pequena em relação ao nosso po-
tencial: representamos apenas 0,47% do fluxo turís-
tico mundial, em 1997. Entretanto, a participação do
turismo na economia brasileira vem crescendo des-
de 1980: naquele ano, representava apenas 2,62 do
PIB, mas chegou a 8% em 1995, o que por si só já
demonstra a importância do turismo na formação da
renda nacional.

Precisamos melhorar nossa infra-estrutura ho-
teleira, assim como os serviços prestados por
agências de viagens e operadoras de turismo, ser-
viços de entretenimento e lazer. A redução da cri-
minalidade nos grandes centros é outra necessida-
de urgente, para aumentar o nível de segurança
dos turistas e tornar o Brasil destino preferencial
para turistas estrangeiros. É necessária, também, a
redução dos preços das passagens aéreas domés-
ticas, pois não podemos continuar operando com
preços muito superiores aos níveis internacionais,
já que isso significa restringir a mobilidade dos tu-
ristas nacionais e estrangeiros, em decorrência de
preços proibitivos das viagens nacionais.

A modernização de portos e aeroportos, de rodo-
vias, ferrovias e do transporte marítimo e fluvial faz parte
do conjunto de medidas necessárias para o desenvolvi-
mento equilibrado do turismo no Brasil, que precisa
também de maior divulgação aqui e no exterior.
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Temos um grande potencial de desenvolvimen-
to do turismo ecológico, principalmente na Amazô-
nia, Pantanal Mato-grossense e Foz do Iguaçu, ape-
sar de ainda não haver adequada infra-estrutura ho-
teleira.

O litoral nordestino está se tornando um impor-
tante destino de turistas estrangeiros, com crescen-
tes investimentos de redes hoteleiras.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, para
que o Brasil possa transformar seu imenso potencial
turístico em realidade econômica, gerando empre-
gos, divisas e outros benefícios para nossa popula-
ção, é preciso dar continuidade ao Programa de
Ação para o Desenvolvimento Integrado de Turismo
(Prodetur).

O Programa de Ação para o Desenvolvimento
Integrado de Turismo (Prodetur) tem como objetivo
de financiar a implantação da infra-estrutura turística
em localidades indutoras de investimentos privados,
evitando que dificuldades ou pontos de estrangula-
mento impeçam o investimento privado no setor de
turismo.

As fontes de recursos para o Prodetur são ex-
ternas (Banco Mundial) e internas (União, Estados,
Banco do Nordeste e BNDES.

A atuação inicial do Prodetur é na Região Nor-
deste, apoiando empreendimentos turísticos estraté-
gicos no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí-
ba, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alago-
as, havendo a previsão de o programa se estender
posteriormente às demais regiões do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a im-
portância estratégica do turismo para o desenvolvi-
mento social e econômico do Brasil, recomenda a
ampliação do Prodetur para todo o País, com base
no sucesso do programa na Região Nordeste.

Para tanto é necessário, igualmente, o reforço
financeiro e a revitalização operacional do Fundo
Geral de Turismo (FUNGETUR), criado pelo Decre-
to-lei 1.191, de 27-10-71, a fim de que os efeitos
multiplicadores do setor turismo possam atingir as
demais regiões brasileiras, com ênfase especial
para o Norte e o Centro-Oeste.

Estou certo de que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso atenderá a este apelo em prol do
desenvolvimento do turismo nacional, que significa
também redução de disparidades sociais e regiona-
is, aumento da oferta de empregos e melhor distri-
buição de renda.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, aproveito a oca-
sião para exaltar a iniciativa dos colegas da Câmara,
que apresentaram projeto de lei modificando a legis-
lação vigente sobre as sociedades por ações, a co-
nhecida lei das ”S.As.“. Nesse momento, a Comis-
são de Economia, Indústria e Comércio da Câmara
está apreciando parecer do relator, Deputado Emer-
son Kapaz, que propôs um substitutivo objetivando
proteger o acionista minoritário.

Isso se justifica em virtude das mudanças pro-
movidas pela lei, em 1997, para facilitar o processo
de privatização. Naquele instante, os acionistas mi-
noritários se converteram, da noite para o dia, em
vítimas do processo de privatização, perdendo direi-
tos importantes. O prejuízo se materializou, por
exemplo, nos casos de venda das empresas onde
os minoritários tinham participação, uma vez que, ao
final, receberam menos dinheiro por suas ações que
os majoritários.

Com o propósito de evitar problemas dessa
ordem, o projeto em tramitação obriga os adquiren-
tes de uma empresa a remunerar os acionistas mi-
noritários que detêm ações ordinárias com, ao me-
nos, 80% do valor pago ao controlador. Para ilus-
trar, se uma companhia paga 100 Reais por ação
ordinária pertencente ao majoritário, fica obrigada
a pagar, no mínimo, 80 Reais ao minoritário. O Pre-
sidente da Animec, Associação Nacional dos Inves-
tidores do Mercado de Capitais, Saul Sabbá, afir-
mou, recentemente, que tal valor corresponde a
montante bastante razoável, pois, segundo ele, o
peso do controlador em uma transação dessas tor-
na-se maior do que o do minoritário. Cumpre frisar
que a Animec lidera a batalha pelos direitos dos
acionistas minoritários.

Mais do que direitos, os acionistas minoritários
lutam por maior representatividade no Conselho de
Administração das empresas, nos casos em que ob-
tiverem 15% do capital social. Pelo projeto, os pe-
quenos acionistas poderiam assumir o controle do
Conselho Fiscal. Sobre este específico ponto, no en-
tanto, o Presidente da Abrasca, Associação Brasilei-
ra das Companhias Abertas, Alfried Plöger, argu-
menta, em tom de reprovação, que tal medida se
cercaria de sutilezas, já que confere parte do poder
a quem não pagou por ele. Mas, tudo indica, que
sua discordância se isola dentro de um quadro de
quase unanimidade.
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Por fim, outra modificação prevista no projeto
versa sobre o processo de emissão de ações. Na
atual legislação, determina-se que cada emissão te-
nha 75% de ações preferenciais e 25% de ações or-
dinárias. Em contraste com esses percentuais, o pro-
jeto do Deputado Kapaz prevê para as novas empre-
sas uma proporção mais paritária de 50% para cada
tipo. No que concerne às companhias já estabeleci-
das, o projeto estipula que o sistema paritário de
50% começa a valer a partir da terceira emissão
após a promulgação da lei.

Sr. Presidente, para os especialistas, paira o
consenso de que já não era sem tempo de os acio-
nistas minoritários receberem uma reparação legal
diante das injustiças cometidas contra sua importân-
cia para o equilíbrio do mercado acionário. O notório
advogado de São Paulo, Doutor Nelson Eizirik, es-
pecialista em direito societário, afirmou, outro dia,
que a idéia de proteger o acionista minoritário res-
gata sua posição estratégica na composição e nas
decisões dos conselhos administrativo e fiscal.

Se decidíssemos entabular uma incursão re-
trospectiva pelas razões do atual entrave no desen-
volvimento do mercado de capitais no Brasil, não po-
deríamos deixar de invocar aspectos daninho de or-
dem cultural e institucional. Em 1997, o professor
Carlos Rocca, sob encomenda da Bovespa, realizou
pesquisa para detectar os reais problemas do merca-
do. Os resultados daí extraídos foram bem interes-
santes, pois revelaram que, com a crise russa e a
desvalorização do real, o debate nacional sobre res-
truturação do mercado de capitais arrefeceu-se dra-
maticamente.

Com efeito, a crise do setor remonta a uma es-
tagnação de iniciativas que data de meados dos
anos 70. Na voz do presidente do BNDES, Francis-
co Gros, ”faz 25 anos que discutimos os mesmos
assuntos com as mesmas pessoas“. A maioria dos
problemas que incidem em tal estagnação é de co-
nhecimento de todos. A excessiva carga tributária
das empresas acaba por inibir expressivas emissões
de ações. Segundo estudos, o empresariado carre-
ga nas costas uma média de 50% dos tributos do
País, enquanto que a média nacional entre os agen-
tes se situa na faixa dos 30%. Sem dúvida, trata-se
de um poderoso incentivo à economia informal.

Outro problema identificado consiste na falta
de transparência das informações veiculadas nas
bolsas, na medida em que a base do moderno mer-
cado de capitais se sustenta no pleno acesso à in-
formação. Como é sabido, qualquer dado novo refle-

te, automaticamente, na formação de preços e nos
resultados das companhias. Além disso, subsiste o
enorme custo tanto para lançar quanto para negoci-
ar ações. Conforme a pesquisa do professor Rocca,
entre 1995 e 1997, cerca de 80% das ações foram
transacionadas em média abaixo do seu valor patri-
monial. Aliado a isso, há o fato de que, no mercado
de títulos privados brasileiro, padronização de con-
trato tornou-se uma utopia inalcançável, o que con-
traria integralmente a lógica vigente no resto do
mundo.

Sr. Presidente, em suma, devemos admitir que,
no fundo dos problemas, opera-se uma arraigada vi-
são patrimonialista dos empresários brasileiros. Isso
significa que, para uma verdadeira reforma do mer-
cado de capitais, pressupõe-se uma reforma ainda
mais profunda na mentalidade dos empresários.
Com a quebra do Estado nos anos noventa, a ex-
pectativa é de que a dinâmica na busca de recursos
se desloque dos cofres públicos e se destine, medi-
ante uma legislação ágil, ao mercado privado de
ações. Por isso mesmo, para concluir, devemos sau-
dar a iniciativa da Câmara Federal ao encaminhar
com rapidez a tramitação de uma nova lei sobre a
matéria.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa ordi-
nária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 mi-
nutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 66, DE 1999

(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 66,
de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Mauro Miranda, que altera o art. 42 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, prorrogando, por
dez anos, a aplicação, por parte da União, de percen-
tuais mínimos do total dos recursos destinados à irri-
gação nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste, tendo
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Parecer favorável, sob nº 300, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara.

– 2 –

MENSAGEM Nº 71, DE 2000
(Votação Secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Mauro Miranda, sobre a Mensagem
nº 71, de 2000 (nº 182/2000, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado Federal a escolha do Senhor Lauro Barbosa
da Silva Moreira, Ministro de Primeira Classe do Qua-
dro Permanente da Carreira de Diplomata, para exer-
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
do Marrocos.

– 3 –

MENSAGEM Nº 104, DE 2000
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Carlos Wilson, sobre a Mensagem
nº 104, de 2000 (nº 579/2000, na origem), de
28.4.2000, pela qual o Presidente da República sub-
mete à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Celso Marcos Vieira de Souza, Ministro de Primeira
Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplo-
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Árabe do Egito.

– 4 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 33, de 1999 (nº 590/99, na Casa de
origem), que acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente, tendo

Parecer sob nº 432, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Roberto Freire, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46, DE 1996

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 46, de 1996 (nº 196/95, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Atlântica de Fre-
qüência Modulada Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.033, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Alvaro
Dias, com abstenções dos Senadores Roberto Sa-
turnino, Jefferson Peres e da Senadora Heloísa He-
lena.

– 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 176, de 1999 (nº 15/99, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Rádio Andradina Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Andradina, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.020, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Agnelo
Alves, com abstenções da Senadora Heloísa Helena
e dos Senadores Roberto Saturnino, Jefferson Pe-
res e Geraldo Cândido.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 198, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 198, de 1999 (nº 396/97, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que declara
perempta a concessão outorgada à Rádio Difusora
Vale do Rio Una Ltda, para executar serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cidade de São
Bento da Una, Estado de Pernambuco, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.041, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador José
Jorge, com abstenções dos Senadores Roberto
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Saturnino, Jefferson Peres e da Senadora Heloísa
Helena.

– 8 –

REQUERIMENTO Nº 267, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
267, de 2000, do Senador Luiz Pontes, solicitando a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nºs 67, 83 e 126, de 2000, por regularem a mesma
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 39 minutos.)

Ata da 66ª Sessão Deliberativa Ordinária, reali-
zada em 25 de maio de 2000

(Publicado no DSF, de 26 de maio de 2000)

Retificações

No Sumário da Ata na Página nº 10789, de 2ª
coluna, na numeração do parecer da redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de 1999,
constante do Item 6 da pauta,

Onde se lê:

...(Parecer nº 534, de 2000-CDIR),....

Leia-se:

...(Parecer nº 534-A, de 2000-CDIR),...

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

Na Página nº 10873, de 2ª coluna, na numera-
ção do parecer e no seu anexo referente a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 190, de
1999, constante do Item 6 da pauta,

Onde se lê:

PARECER Nº 534, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

PARECER Nº 534-A, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

...........................................................................
Onde se lê:

ANEXO AO PARECER Nº 534, DE 2000

Leia-se:

ANEXO AO PARECER Nº 534-A, DE 2000

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

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR

ANTONIO CARMOS MAGALHÃES

30-5-2000
Terça-feira

10h – Sessão Solene em homenagem à memória
do Marchand Marcoantonio Vilaça
Plenário Ulysses Guimarães

11h – Ministro Antonio de Pádua Ribeiro, STJ
11h30 – Delegação de empresários da Seção

Americana do Conselho Empresarial Brasil
– Estados Unidos

15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

18h – Exposição Brasil – Memória e Futuro
Salaõ Negro do Congresso Nacional

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar convoca a 9ª Reunião do Conselho a re-
alizar-se no dia 31 de maio do corrente ano, às 9 ho-
ras, na sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho, destina-
da à apresentação do parecer do Sen. Jefferson Pe-
res, na condição de relator da Representação nº 2, de
1999.

Brasília, 17 de maio de 2000. – Senador Ramez
Tebet, Presidente do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
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Ata da 70ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 31 de maio de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislativa

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, Ademir Andrade,
Carlos Patrocínio, Casildo Maldaner e Lúdio Coelho.

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, 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 Por-
to – Artur da Tavola – Bernardo Cabral – Carlos Be-
zerra – Carlos Patrocinio – Casildo Maldaner – Clodo-
aldo Torres – Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduar-
do Suplicy – Emília Fernandes – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho
– Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão
– Iris Rezende – Jader Barbalho – Jefferson Peres –
Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney –
Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Qu-
intanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz
Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo –
Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto
– Mauro Miranda – Moreira Mendes – Ney Suassuna
– Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro
Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calhei-
ros – Ribamar Fiquene – Roberto Freire – Roberto
Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Ro-
meu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha
– Sérgio Machado – Teotonio Vilela Filho – Thelma Si-
queira Campos – 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 os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Tião
Viana, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

OFÍCIO
DA PRESIDÊNCIA DO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAl

OFÍCIO Nº 1.789/00 – GP

Brasília, 31 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exª a fim de co-

municar a impossibilidade da presença do Exmo. Sr.
Ministro Néri da Silveira, Presidente deste Tribunal, à
audiência pública marcada para o dia 1º-6-00, por en-
contrar-se ausente desta capital, por motivo de força
maior.

Desse modo, representarei o Tribunal Superior
Eleitoral em conjunto com os Ministros Nelson Jobim,
Eduardo Alckmin e Fernando Neves.

Colho o ensejo para afirmar-lhe meus protestos
de consideração. – Ministro Maurício Corrêa, Vi-
ce-Presidente no exercício da Presidência.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2000
(Nº 933/99, na Casa de Origem)

De iniciativa do Presidente da República

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal e
dá outras providências. (Mediante a tipifi-
cação de condutas que constituem cri-
mes contra a Previdência Social)

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Ficam acrescidos à Parte Especial do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Códi-
go Penal, os seguintes dispositivos:

“Apropriação indébita previdenciária.
Art. 168A Deixar de repassar à previ-

dência social as contribuições recolhidas
dos contribuintes, no prazo e forma legal ou
convencional:

Pena – reclusão, de dois a 5 cinco
anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
deixar de:

I – recolher, no prazo legal, contribui-
ção ou outra importância destinada à previ-
dência social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a tercei-
ros ou arrecadada do público;

II – recolher contribuições devidas à
previdência social que tenham integrado
despesas contábeis ou custos relativos à
venda de produtos ou à prestação de servi-
ços;

III – pagar benefício devido a segura-
do, quando as respectivas cotas ou valores
já tiverem sido reembolsados à empresa
pela previdência social.

§ 2º É extinta a punibilidade se o agen-
te, espontaneamente, declara, confessa e
efetua o pagamento das contribuições, im-
portâncias ou valores e presta as informa-
ções devidas à previdência social, na forma
definida em lei ou regulamento, antes do iní-
cio da ação fiscal.

§ 3º É facultado ao juiz deixar de apli-
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário e de bons anteceden-
tes, desde que:

I – tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ-
denciária, inclusive acessório; ou

II – o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igual ou inferior
àquele estabelecimento pela previdência so-
cial, administrativamente, como sendo o mí-
nimo para o ajuizamento de suas execuções
fiscais."

“Inserção de dados falsos em sistema
de informações.

Art. 312A. Inserir ou facilitar, o funcio-
nário autorizado, a inserção de dados fal-
sos, alterar ou excluir indevidamente dados
corretos nos sistemas informatizados ou
bancos de dados da Administração Pública
com o fim de obter vantagem indevida para
si ou para outrem ou para causar dano:

Pena – reclusão, de dois a doze anos,
e multa."

“Modificação ou alteração não autori-
zada de sistema de informações.

Art. 319A. Modificar ou alterar, o funci-
onário, sistema de informações ou programa
de informática sem autorização ou solicita-
ção de autoridade competente.

Pena – detenção, de três meses a dois
anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são au-
mentadas de um terço até a metade se da
modificação ou alteração resulta dano para
a Administração Pública ou para o adminis-
trado."

“Sonegação de contribuição previden-
ciária.

Art. 337A. Constitui crime contra a Pre-
vidência Social suprimir ou reduzir contribui-
ção social previdenciária e qualquer acessó-
rio, mediante as seguintes condutas:

I – omitir de folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária segu-
rados empregado, empresário, trabalhador
avulso ou trabalhador autônomo ou a este
equiparado que lhe prestem serviços;

II – deixar de lançar mensalmente nos
títulos próprios da contabilidade da empresa
as quantias descontadas dos segurados ou
as devidas pelo empregador ou pelo toma-
dor de serviços;

III – omitir, total ou parcialmente, recei-
tas ou lucros auferidos, remunerações pa-
gas ou creditadas e demais fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias:

Pena – reclusão, de dois a cinco anos,
e multa.

§ 1º É extinta a punibilidade se o agen-
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à Previdên-
cia Social, na forma definida em lei ou regu-
lamento, antes do início da ação fiscal.
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§ 2º É facultado ao juiz deixar de apli-
car a pena somente a de multa se o agente
for primário e de bons antecedentes, desde
que:

I – tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes da oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ-
denciária, mesmo que parcelada, inclusive
acessórios; ou

II – o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igual ou inferior
àquele estabelecido pela Previdência Soci-
al, administrativamente, como sendo o míni-
mo para o ajuizamento de suas execuções
fiscais.

§ 3º Se o empregador não é pessoa
jurídica e sua folha de pagamento não ultra-
passa R$1.510,00 (hum mil, quinhentos e
dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de
um terço até a metade ou aplicar apenas a
de multa.

§ 4º O Valor a que se refere o parágra-
fo anterior será reajustado nas mesmas da-
tas e nos mesmos índices de reajuste dos
benefícios da previdência social."

Art. 2º Os arts. 153, 296, 297, 325, e
327 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 153. ..............................................
§ 1º Divulgar, sem justa causa, infor-

mações sigilosas ou reservadas, assim defi-
nidas em lei, contidas ou não nos sistemas
de informações ou banco de dados da
Administração Pública:

Pena – detenção, de um a quatro
anos, e multa.

§ 2º Somente se procede mediante re-
presentação.

§ 3º Quando resultar prejuízo para a
Administração Pública, a ação penal será in-
condicionada." (NR)

“Art. 296. ..............................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
III – quem altera, falsifica ou faz uso in-

devido de marcas, logotipos, siglas ou qua-
isquer outros símbolos utilizados ou identifi-
cadores de órgãos ou entidades da Admi-
nistração Pública.

....................................................."(NR)
“Art. 297. ..............................................
..............................................................
§ 3º Nas mesmas penas incorre quem

insere ou faz inserir:

I – na folha de pagamento ou em do-
cumento de informações que seja destinado
a fazer prova perante a Previdência Social,
pessoa que não possua a qualidade de se-
gurado obrigatório;

II – na Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social do empregado ou em docu-
mento que deva produzir efeito perante a
Previdência Social, declaração falsa ou di-
versa da que deveria ter sido escrita;

III – em documento contábil ou em
qualquer outro documento relacionado com
as obrigações da empresa perante a Previ-
dência Social, declaração falsa ou diversa
da que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem
omite, nos documentos mencionados no pa-
rágrafo anterior, nome do segurado e seus
dados pessoais, a remuneração, a vigência
do contrato de trabalho ou de prestação de
serviços."(NR)

“Art. 325. ...............................................

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo
incorre quem:

I – permite ou facilita, mediante atribui-
ção, fornecimento e empréstimo de senha
ou qualquer outra forma, o acesso de pes-
soas não autorizadas a sistemas de infor-
mações ou banco de dados da administra-
ção pública;

II – se utiliza, indevidamente, do aces-
so restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta
dano à Administração Pública ou a outrem:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e
multa." (NR)

“Art. 327. ..............................................
§ 1º Equipara-se a funcionário público

quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade paraestatal, e quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada
ou conveniada para a execução de atividade
típica da Administração Pública.

...................................................." (NR)
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Art. 3º O art. 95 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 95. A empresa que transgredir as
normas desta Lei, além das outras sanções
previstas, sujeitar-se-á, nas condições em
que dispuser o regulamento:

I – a suspensão de empréstimos e fi-
nanciamentos, por instituições financeiras
oficiais;

II – à revisão de incentivos fiscais de
tratamento tributário especial;

III – a inabilitação para licitar e contra-
tar com qualquer órgão ou entidade da ad-
ministração pública direta ou indireta fede-
ral, estadual, do Distrito Federal ou munici-
pal;

IV – a interdição para o exercício do
comércio, se for sociedade mercantil ou co-
merciante individual;

V – à desqualificação para impetrar
concordata;

VI – à cassação de autorização para
funcionar no País, quando for o caso." (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor noventa dias
após a data de sua publicação.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 933, DE 1999
(Do Poder Executivo)

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal,
mediante a tipificação de condutas que
constituem crimes contra a previdência
social, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Dos crimes contra Previdência Social

Art. 1º Ficam acrescidos, à Parte Especial do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, os seguintes dispositivos, que tipificam
crimes contra a previdência social:

“Apropriação indébita previdenciária

Art. 168-A Deixar o dirigente ou o em-
pregado responsável de instituição financeira
ou bancária ou de agente arrecadador ou re-
cebedor de repassar à previdência social as
contribuições que recolher dos contribuintes,
no prazo e forma legal ou convencional:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem
deixar de:

I – recolher, no prazo legal, contribui-
ção ou outra importância destinada à previ-
dência social que tenha sido descontada de
pagamento efetuado a segurados, a tercei-
ros ou arrecadada do público;

II – recolher contribuições devidas à
previdência social que tenham integrado des-
pesas contábeis ou custos relativos à venda
de produtos ou à prestação de serviços;

III – pagar salário-família, salá-
rio-maternidade ou outro benefício devido a
segurado, quando as respectivas cotas ou
valores já tiverem sido reembolsados à em-
presa pela previdência social.

§ 2º É extinta a ponibilidade se o agen-
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à previdência
social, na forma definida em lei ou regula-
mento, antes do início da ação fiscal.

§ 3º É facultado ao juiz deixar de apli-
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário e houver demonstrado
intenção de não voltar a delinqüir, desde
que:

I – tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ-
denciária, inclusive acessórios; ou

II – o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igual ou inferior
àquele estabelecido pela previdência social,
administrativamente, como sendo o mínimo
para o ajuizamento de suas execuções fis-
cais." (NR)

“Inserção de dados falsos em sistema
informatizado

Art. 312-A Inserir o funcionário autori-
zado ou facilitar a inserção de dados falsos,
alterar ou excluir indevidamente dados cor-
retos nos sistemas informatizados ou ban-
cos de dados da previdência social com o
fim de obter vantagem indevida para si ou
para outrem ou para causar dano à previ-
dência social:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12
(doze) anos, e multa." (NR)
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“Modificação ou alteração não autori-
zada de sistema informatizado

Art. 319 – A. Modificar ou alterar o fun-
cionário sistema ou programa de informática
sem autorização ou solicitação da autorida-
de competente:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a
2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumen-
tadas de um terço até a metade se da modi-
ficação ou alteração resulta dano para a
providência social ou para segurado ou con-
tribuinte." (NR)

“Sonegação de contribuição previden-
ciária

Art. 337 – A. Suprimir ou reduzir contri-
buição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas:

I – omitir da folha de pagamento da
empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária segu-
rados empregados, empresário, trabalhador
avulso ou trabalhador autônomo ou a este
equiparado que lhe prestem serviços;

II – deixar de lançar mensalmente nos
títulos próprios da contabilidade da empresa
as quantias descontadas dos segurados ou
as devidas pelo empregador ou pelo toma-
dor de serviços;

III – omitir, total ou parcialmente, recei-
tas ou lucros auferidos, remunerações pa-
gas ou creditadas e demais fatos geradores
de contribuições sociais previdenciárias:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.

§ 1º É extinta a punibilidade se o agen-
te, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e
presta as informações devidas à previdência
social, na forma definida em lei ou regula-
mento, antes do início da ação fiscal.

§ 2º É facultado ao juiz deixar de apli-
car a pena ou aplicar somente a de multa se
o agente for primário e houver demonstrado
intenção de não voltar a delinqüir, desde
que:

I – tenha promovido, após o início da
ação fiscal e antes de oferecida a denúncia,
o pagamento da contribuição social previ-
denciária, inclusive acessório: ou

II – o valor das contribuições devidas,
inclusive acessórios, seja igual ou inferior
àquele estabelecido pela previdência social,
administrativamente, como sendo o mínimo
para o ajuizamento de suas execuções fis-
cais." (NR)

Art. 2º Os arts. 61, 151, 153, 163, 296,
297, 325 e 327 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 61 ..................................................
III – o dano que acarreta grave lesão à

previdência social," (NR)
“Art. 151 ...............................................
§ 2º Se o agente comete o crime, um

abuso de função em serviço postal, telegrá-
fico, radioelétrico ou telefônico:

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

Violação de sistema informatizado
§ 3º Devassar sistema informatizado

ou banco de dados da previdência social
protegido por sistema de segurança, inclusi-
ve de software:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

§ 4º As penas aumentam-se de meta-
de, se há dano para outrem.

§ 5º Somente se procede mediante re-
presentação, salvo nos casos do § 1º, IV, do
§ 2º e do § 3º" (NR)

“Art. 153. ..............................................
Divulgação de segredo previdenciário
§ 1º Divulgar informações sigilosas ou

reservadas contidas ou não nos sistemas in-
formatizados ou banco de dados da previ-
dência social:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (qua-
tro) anos, e multa.

§ 2º Nas mesmas penas do parágrafo
anterior incorre quem, sabendo-as ilicita-
mente obtidas, delas se utiliza.

§ 3º Somente se procede mediante re-
presentação, à exceção dos casos previstos
nos §§ 1º e 2º" (NR)

“Art. 163. ..............................................
§ 1º Se o crime é cometido:
..............................................................
Dano de sistema informatizado
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§ 2º Se o crime é cometido por funcio-
nário autorizado contra sistema informatiza-
do da previdência social:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa." (NR)

“Art. 296. ..............................................
§ 1º .......................................................
Uso indevido de símbolo previdenciário
III – quem faz uso indevido de marcas,

siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados
ou identificados de órgãos e entidade da pre-
vidência social, em prejuízo de outrem ou em
proveito próprio ou de terceiro." (NR)

..............................................................
“Art. 297. ..............................................
Falsificação de documento destinado à

Previdência Social
§ 3º Nas mesmas penas incorre quem

insere ou faz inserir:
I – na folha de pagamento ou em do-

cumento de informações que seja destinado
a fazer prova perante a Previdência Social
pessoa que não possua a qualidade de se-
gurado obrigatório;

II – na Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social do empregado ou em docu-
mento que deva produzir efeito perante a
Previdência Social declaração falsa ou di-
versa da que deveria ter sido escrita;

III – em documento contábil ou em
qualquer outro documento relacionado com
as obrigações da empresa perante a Previ-
dência Social declaração falsa ou diversa da
que deveria ter constado.

§ 4º Nas mesmas penas incorre quem
omite, nos documentos mencionados no pa-
rágrafo anterior, nome do segurado e seus
dados pessoais, a remuneração, a vigência
do contrato de trabalho ou de prestação de
serviços." (NR)

“Art. 325. ..............................................
Permissão ou utilização de acesso não

autorizado a sistema informatizado
§ 1º Nas mesmas penas deste artigo

incorre quem:
I – permite ou facilita, mediante atribui-

ção, fornecimento e empréstimo de senha ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas
não autorizada a sistemas informatizados ou
bancos de dados da Previdência Social;

II – se utiliza, indevidamente, do aces-
so restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta
dano à Previdência Social ou a outrem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa." (NR)

“Art. 327. ..............................................

§ 1º Equipara-se a funcionário público
quem exerce cargo, emprego ou função em
entidade parestatal, e quem trabalha para
empresa prestadora de serviço contratada
ou conveniada para a execução de atividade
típica da Previdência Social."(NR)

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

CAPÍTULO II
Do Procedimento

Art. 3º O procedimento de que trata este Capítulo
será aplicado aos crimes contra a previdência social.

Art. 4º Oferecida a denúncia, o réu será citado
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar res-
posta escrita, juntar documentos, arrolar até 5 (cinco)
testemunhas e requerer as diligências que entender
necessárias.

Parágrafo único. Se a denúncia não for oferecida
no prazo legal, o representante judicial da entidade de
previdência social promoverá a ação penal subsidiá-
ria.

Art. 5º Apresentada a resposta do réu, o juiz de-
cidirá do recebimento da denúncia.

Art. 6º Recebida a denúncia, será designada
data para a realização de audiência de instrução e jul-
gamento, intimados o réu e seu defensor, o Ministério
Público e, se habilitada como assistente, a entidade
de previdência social, por seu representante judicial.

Art. 7º É facultado o julgamento antecipado da
lide para absolver o réu quando não houver necessi-
dade de se produzir outras provas em audiência.

Art. 8º Na audiência de instrução e julgamento,
proceder-se-á ao interrogatório do réu, se estiver pre-
sente, e à inquirição das testemunhas arroladas pela
acusação e defesa, nesta ordem.

§ 1º A audiência realizar-se-á ainda que o réu ci-
tado, inclusive por edital, não compareça, seguindo o
processo à sua revelia.

§ 2º As perguntas da acusação e da defesa se-
rão por elas formuladas diretamente às testemunhas,
na presença e sob a fiscalização do juiz.
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§ 3º Antes de as partes procederem à inquirição
da testemunha, o juiz delimitará os pontos da contro-
vérsia que serão objeto de prova.

Art. 9º Após a inquirição das testemunhas, o juiz
concederá 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por igual
prazo, ao Ministério Público e ao representante do as-
sistente, se for o caso, e ao defensor do réu para ofe-
recimento das alegações finais orais, prolatando em
seguida a sentença, que deverá ser publicada na pró-
pria audiência.

Parágrafo único. Quando a causa apresentar
questões de elevada complexidade, ao juiz é faculta-
do substituir o debate oral por memoriais escritos,
que deverão ser entregues em 5 (cinco) dias, e profe-
rirá a sentença em 10 (dez) dias.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 10. O art. 95 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 95. A empresa que transgredir as
normas desta lei, além das outras sanções
previstas, sujeitar-se-á, nas condições em
que dispuser o regulamento:

I – à suspensão de empréstimos e fi-
nanciamentos, por instituições financeiras
oficiais;

II – à revisão de incentivos fiscais de
tratamento tributário especial;

III – à inabilitação para licitar e contra-
tar com qualquer órgão ou entidade da ad-
ministração pública direta ou indireta fede-
ral, estadual, do Distrito Federal ou munici-
pal;

IV – à interdição para o exercício do
comércio, se for sociedade mercantil ou co-
merciante individual;

V – à desqualificação para impetrar
concordata;

VI – à cassação de autorização para
funcionar no País, quando for o caso."(NR)

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

MENSAGEM Nº 624

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci-
as, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se-
nhores Ministros de Estado da Justiça e da Previdên-

cia e Assistência Social, o texto do projeto do lei que
“Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, mediante a tipificação de con-
dutas que constituem crimes contra a previdência so-
cial, e dá outras providências”.

Brasília, 13 de maio de 1999. – Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Interministerial nº 52

Em 3 de maio de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Temos a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei
que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, mediante a tipificação de
condutas que constituem crimes contra a Previdência
Social, e dá outras providências.

2. A atual legislação que define crimes específi-
cos contra a Previdência Social data de 1991 e se
constitui no art. 95 da Lei nº 8.212. O crescimento, o
desenvolvimento e a modernização da Previdência
Social nestes últimos anos estão a exigir, na mesma
linha da alteração legislativa previdenciária já realiza-
da e da que se encontra em curso, uma moderniza-
ção sistematizada da legislação também no que se
refere à tipificação criminal de condutas que venham
ofender bens específicos da Previdência Social.

3. A presente proposta é fruto de uma demorada
maturação sobre a experiência adquirida após a Lei
de 1991 e de discussões internas dos diversos seto-
res jurídicos e técnicos integrantes da Instituição, vi-
sando dotar o aparelho repressivo e judiciário de ins-
trumentos mais eficazes no combate a essa espécie
de criminalidade.

4. Esta é mais uma dentre as várias medidas
que se vem adotando paulatinamente no combate às
fraudes e desvios do patrimônio previdenciário que,
em última análise, se constitui em patrimônio do tra-
balhador.

5. O Projeto inicia trazendo os artigos que estão
sendo acrescentados ao Código Penal. São eles os
arts. 168-A, 312-A, 319-A e 337-A.

6. O novo art. 337-A trata da omissão de infor-
mações na folha de pagamento da empresa ou de do-
cumento previsto em lei do rol de segurados obrigató-
rios e dos valores deles descontados e das remunera-
ções que lhes são feitas ou de lucros auferidos pela
empresa.

7. No art. 168-A, o Projeto detalha e aumenta o
universo de condutas atribuídas ao contribuinte que
de alguma forma visam, na prática, a sonegação fis-
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cal. Buscou-se aqui o aperfeiçoamento do tipo legal
até então existente.

8. O art. 312-A prevê a hipótese do peculato ele-
trônico, conduta tipificada quando o funcionário inse-
re, altera ou exclui dados dos sistemas informatiza-
dos ou banco de dados da previdência social para ob-
ter vantagem ilicita para si ou para outrem.

9. Esse Projeto traz, pela primeira vez, a tipifica-
ção de crimes de informática, que se faz necessária à
medida que os computadores e sistemas já têm sido
utilizados para a prática de condutas prejudiciais à so-
ciedade. O crime do art. 312-A é o primeiro, seguido
pelos previstos nos arts. 151, § 3º, 153, § 1º, 163, § 2º
319-A e 325, § 1º e 2º À exceção do crime previsto no
art. 319-A, os outros foram acrescidos aos crimes já
consagrados no Código.

10. O projeto pune ainda a divulgação de infor-
mações consideradas reservadas pela autoridade
competente, contidas em banco de dados informati-
zados, cuja utilização venha causar dano à instituição
e a invasão do banco de dados da previdência prote-
gido por sistema de segurança.

11. Passa a ser punível o crime de falsidade de
documentos destinados a fazer prova perante a previ-
dência social – art. 297, § 3º, bem como o uso indevi-
do de símbolos e marcas identificadores de órgãos
previdenciários – art. 296, III.

12. Por fim, altera-se o § 1º do art. 327 para in-
cluir no conceito penal de funcionário público quem
trabalha para empresa prestadora de serviço contra-
tada ou conveniada para a execução de atividade típi-
ca da previdência social.

13. Na parte relativa ao procedimento e aplica-
ção da pena adota-se subsidiariamente o Código Pe-
nal e o Código de Processo Penal.

14. O projeto foge do rito ordinário do Código de
Processo Penal ao estabelecer o interrogatório como
faculdade da defesa e a inquirição das testemunhas
diretamente pelo Ministério Público e pelo defensor
do réu, procurando simplificar e ao mesmo tempo tor-
nar célere o processo sem prejuízo para as garantias
da defesa.

15. O Supremo Tribunal Federal, diante do texto
constitucional, confirmou a validade do rito processu-
al criminal adotado pelo Código Eleitoral no qual não
está previsto o interrogatório do réu. Mais recente-
mente no habeas corpus nº 77.704 aquela Corte rei-
terou que o réu tem o direito subjetivo de permanecer
em silêncio não podendo ser constrangido a respon-
der a quaisquer perguntas que lhes forem formuladas
por qualquer autoridade ou agente do Estado.

16. Em linhas gerais, o Projeto optou por aplicar
penas com espectro amplo, com grandes distâncias
entre a pena mínima e a pena máxima. Tal se dá por-
que a mesma conduta pode causar um pequeno ou
um grande dano à Fazenda Previdenciária, desta for-
ma fica a critério do juiz, utilizando-se das regras de
Parte Geral do Código Penal, fixar a pena mais ade-
quada.

Esta Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública a proposta que submetemos à elevada consi-
deração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, Renan Calheiros, Ministro
de Estado da Justiça – Waldeck Ornelas, Ministro de
Estado da Previdência e Assistência Social.

MENSAGEM Nº 470 DE 2000
(Do Poder Executivo)

Solicita seja atribuído o regime de urgência, de
acordo com os termos do § 1º do art. 64 da Constitui-
ção Federal, ao Projeto de Lei nº 933, de 1999, que
“Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, mediante a tipificação de con-
dutas que constituem crimes contra a Previdência So-
cial, e dá outras providências”.

(Defiro. Publique-se)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Dirijo-me a Vossas Excelências para solicitar

seja atribuído o regime de urgência, de acordo com
os termos do parágrafo 1º do artigo 64 da Constitui-
ção Federal, ao projeto de lei que tramita na Câmara
dos Deputados com o nº 933, de 1999, que “Altera o
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, mediante a tipificação de condutas que
constituem crimes contra a Previdência Social, e dá
outras providências”, encaminhado ao Congresso
Nacional com a Mensagem nº 624, de 13 de maio de
1999.

Brasília, 6 de abril de 2000. – Marco Maciel.

EM Nº 13

Em, 5 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa

Excelência proposta de solicitação de urgência para
apreciação do Projeto de Lei nº 933, de 1999, enca-
minhado à Câmara dos Deputados por meio da Men-
sagem nº 624, de 1999, que altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
mediante a tipificação de condutas que constituem
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crimes contra a Previdência Social e dá outras provi-
dências.

2. O referido Projeto é de suma importância no
atual cenário brasileiro, uma vez que visa acompa-
nhar a modernização por que vem passando a Previ-
dência Social, por meio da modificação da legislação,
no que toca a tipificação criminal de condutas ofensi-
vas a bens específicos da Previdência Social.

3. Não obstante a ocorrência da mencionada
modernização, há outro fator a ser considerado que
se refere à existência de fraudes no âmbito da Previ-
dência Social. A aprovação do Projeto terá o condão
de aplacar os efeitos danosos causados por tais con-
dutas aos cofres públicos, bem como à própria socie-
dade brasileira.

Estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as ra-
zões que justificam o encaminhamento da presente
proposiçõe de solicitação de urgência constitucional,
de que trata o § 1º do art. 64 da Constituição da Repú-
blica, ao Congresso Nacional, haja vista a relevância
da matéria.

Respeitosamente, Waldeck Ornélas, Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

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

CAPÍTULO VI
Dos Crimes Contra a Liberdade Individual

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

SEÇÃO III
Dos Crimes Contra a Inviolabilidade

de Correspondência

– Divulgação de segredo
Art. 153. Divulgar alguém, sem justa causa, con-

teúdo de documento particular ou de correspondên-
cia confidencial, de que é destinatário ou detentor, e
cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena – detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou
multa.

Parágrafo único. Somente se procede mediante
representação.

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

TÍTULO X
Dos Crimes Contra a Fé Pública

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

CAPÍTULO III
Da Falsidade Documental

– Falsificação do selo ou sinal público
Art. 296. Falsificar, fabricando-os ou alteran-

do-os:
I – selo público destinado a autenticar atos ofici-

ais da União, de Estado ou de Município;
II – selo ou sinal atribuído por lei a entidade de

direito público, ou a autoridade, ou sinal público de ta-
belião:

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

§ 1º Incorre nas mesmas penas:
I – quem faz uso do selo ou sinal falsificado;

II – quem utiliza indevidamente o selo ou sinal
verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito pró-
prio ou alheio.

§ 2º Se o agente é funcionário público e comete
o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a
pena de sexta parte.

– Falsificação de documento público
Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, docu-

mento público, ou alterar documento público verda-
deiro:

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

§ 1º Se o agente é funcionário público e comete
o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a
pena de sexta parte.

§ 2º Para os efeitos penais, equiparam-se a do-
cumento público o emanado de entidade paraestatal,
o título ao portador ou transmissível por endosso, as
ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o
testamento particular.

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

TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário

Público Contra a Administração em Geral

– Violação de sigilo funcional
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Art. 325. Revelar fato de quem 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.
....................................................................................

– Funcionário público

Art. 327. Considera-se funcionário público, para
os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou
sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.

§ 1º Equipara-se a funcionário público quem
exerce cargo, emprego ou função em entidade para-
estatal.

§ 2ºA pena será aumentada da terça parte quan-
do os autores dos crimes previstos neste Capítulo fo-
rem ocupantes de cargos em comissão ou de função
de direção ou assessoramento de órgão da adminis-
tração direta, sociedade de economia mista, empresa
pública ou fundação instituída pelo poder público.
....................................................................................

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Se-
guridade Social, institui plano de custeio,
e dá outras providências.

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

TÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

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

CAPÍTULO II
Das Demais Disposições

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

Art. 95. Constitui crime:
a) deixar de incluir na folha de pagamentos da

empresa os segurados empregado, empresário, tra-
balhador avulso ou autônomo que lhe prestem servi-
ços;

b) deixar de lançar mensalmente nos títulos pró-
prios da contabilidade da empresa o montante das
quantias descontadas dos segurados e o das contri-
buições da empresa;

c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro
auferidos, remunerações pagas ou creditadas e de-
mais fatos geradores de contribuições, descumprindo
as normas legais pertinentes;

d) deixar de recolher, na época própria, contri-
buição ou outra importância devida à Seguridade So-
cial e arrecadada dos segurados ou do público;

e) deixar de recolher contribuições devidas à
Seguridade Social que tenham integrado custos ou
despesas contábeis relativos a produtos ou serviços
vendidos;

f) deixar de pagar salário-família, salá-
rio-maternidade, auxílio natalidade ou outro benefício
devido a segurado, quando as respectivas quotas e
valores já tiverem sido reembolsados à empresa;

g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamen-
tos, pessoa que não possui a qualidade de segurado
obrigatório;

h) inserir ou fazer inserir em Carteira de Traba-
lho e Previdência Social do empregado, ou em docu-
mento que deva produzir efeito perante a Seguridade
Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ser
feita;

i) inserir ou fazer inserir em documentos contá-
beis ou outros relacionados com as obrigações de
empresa declaração falsa ou diversa da que deveria
constar, bem como omitir elementos exigidos pelas
normas legais ou regulamentares específicas;

j) obter ou tentar obter para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo direto ou indireto da Se-
guridade Social ou de suas entidades, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, contra-
fação, imitação, alteração, ardilosa, falsificação ou
qualquer outro meio fraudulento.

§ 1º No caso dos crimes caracterizados nas alí-
neas d, e e f deste artigo, a pena será aquela estabe-
lecida no art. 5º da Lei nº 7.492, de 16 de junho de
1986, aplicando-se á espécie as disposições cons-
tantes dos artigos 26,27,30,31 e 33 do citado diploma
legal.

§ 2º A empresa que transgredir as normas desta
lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á,
nas condições em que dispuser o regulamento:

a) à suspensão de empréstimos e financiamen-
tos, por instituições financeiras oficiais;

b) a revisão de incentivos fiscais de tratamento
tributário especial;

c) à inabilitação para licitar e contratar com qual-
quer órgão ou entidade da administração pública dire-
ta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou
Municipal;

d) à interdição para o exercício do comércio, se
for sociedade mercantil ou comerciante individual;

e) à desqualificação para impetrar concordata;
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f) á cassação de autorização para funcionar no
País, quando for o caso.

§ 3º Consideram-se pessoalmente responsáve-
is pelos crimes, acima caracterizados o titular de fir-
ma individual, os sócios solidários, gerentes, direto-
res ou administradores que participem ou tenham
participado da gestão de empresa beneficiada, assim
como o segurado que tenha obtido vantagens.

§ 4º A seguridade Social, através de seus ór-
gãos competentes, e de acordo com o regulamento,
promoverá apreensão de comprovantes de arrecada-
ção e de pagamento de benefícios, bem como de
quaisquer documentos pertinentes, inclusive contá-
beis, mediante lavratura do competente termo, com a
finalidade de apurar administrativamente a ocorrência
dos crimes previstos neste artigo.

§ 5º O agente político só pratica o crime previsto
na alínes d do caput desse artigo, se tal recolhimento
for atribuição legal sua.
....................................................................................
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PARECERES

PARECER Nº 549, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 79, de
2000 (nº 216/99, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que autoriza o Go-
verno do Estado do Acre, por intermédio
da Fundação de Cultura e Comunicação
Elias Mansour, a executar serviço de ra-
diodifusão sonora em ondas médias, na
cidade de Feijó, Estado do Acre.

Relator: Senador Tião Vianna

I – Relatório

Por meio da Mensagem Presidencial nº 780, de
1999, o Senhor Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Fe-
deral, ato constante do Decreto de 10 de junho de
1999, que autoriza o Governo do Estado do Acre a
executar, por intermédio da Fundação de Cultura e
Comunicações Elias Mansour, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão sonora em ondas medias na cidade de Feijó,
Estado do Acre.

A documentação anexada à Mensagem Presi-
dencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.

O presente projeto, examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorá-
vel de seu Relator, Deputado Marcelo Barbieri, e
aprovação unânime daquela Comissão. Já na Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucio-
nal e vazado em boa técnica legislativa.

II – Voto do Relator

Estabelece o Decreto nº 52.795, de 31 de outu-
bro de 1963, no seu art. 7º, serem competentes para
a execução de serviços de radiodifusão :

“a) a União;
b) os Estados e os Territórios;
c) os Municípios;
d) as universidades;
e) as Sociedades nacionais por ações

nominativas ou cotas de responsabilidade li-
mitada, desde que ambas, ações ou cotas,
sejam subscritas exclusivamente por brasi-
leiros;

f) as Fundações.
Parágrafo único. Terão preferência

para a execução de serviços de radiodifusão
as pessoas jurídicas de direito público inter-
no, inclusive as universidades. (grifo nosso)

Constituem pessoas jurídicas de direito público
interno, conforme definidos pelo Direito brasileiro, a
União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
as autarquias. Verifica-se, nesse particular, compe-
tência inequívoca do Poder Legislativo, em caráter
preferencial, para a exploração de serviços de radio-
difusão. Evidentemente, esse mesmo raciocínio pode
ser transposto para as esferas estadual municipal. O
Estado é único, embora comporte a divisão funcional
de suas atribuições entre os Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário. No Plano municipal ele é forma-
do pelo Executivo e pelo Legislativo, porquanto inexis-
te Judiciário municipal na organização do Estado bra-
sileiro.

Isto posto, as Assembléias Legislativas e as Câ-
maras Municipais equiparam-se ao Legislativo Fede-
ral no sentido em que integram um ente estatal habili-
tado a explorar o serviço de radiodifusão.
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Ademais, causa estranheza o posicionamento
adotado pelo Ministério das Comunicações quando
da consulta do Senhor Senador, uma vez que a mes-
ma tese jurídica foi utilizada pelo Senado Federal, e
aceita por aquele órgão, por ocasião das outorgas do
canal de rádio e do canal de televisão em UHF para
uso do Senado Federal. Igualmente, a Câmara dos
Deputados logrou receber seu canal de radiodifusão
sonora com base no mesmo entendimento.

Deve-se esclarecer, ainda, que o Decreto nº
2.593, e 15 de maio de 1998, que “aprova o Regula-
mento dos Serviços de Retransmissão e Repetição
de Televisão, ancilares ao serviço de Rediodifusão
de Sons e Imagens”, reconhece a competência das
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais
para a exploração desses serviços. Com efeito, as-
sim estabelece seu art. 11:

Art.11. Os Serviços de RTV e da RpTV
poderão ser executados pelas seguintes
pessoas jurídicas:

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

III – os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios por seus órgãos da administra-
ção direta e indireta.

Note-se que as Assembléias Legislativas e as
Câmaras de Vereadores, incluídas entre as corpora-
ções legislativas pelo jurista Hely Lopes Meirelles,
são órgãos independentes, originários da Constitui-
ção, e integram a administração direta das respecti-
vas esferas de governo. Assim, acham-se plena-
mente habilitadas à exploração dos serviços de re-
transmissão e repetição de televisão.

Além disso, nos termos do § 10 do art. 16 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprova-
do pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação dada pelo Decreto nº 2.108.
de 24 de dezembro de 1996, “as outorgas a estados
e municípios serão deferidas mediante atos de auto-
rização pelo Presidente da República ou pelo Minis-
tro de Estado das Comunicações, conforme o caso,
e serão formalizadas por meio de convênio a ser fir-
mado no prazo de sessenta dias”.

A legislação pertinente estabelece que a outor-
ga para exploração deste tipo de serviço não depen-
de de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Fe-
deral nº 39/92 que “dispõe sobre formalidades e crité-
rios para apreciação dos atos de outorga e renovação
de concessão, permissão para o serviço de radiodifu-
são sonora de sons e imagens”.

Além disso, devido a sua especificidade, os ca-
nais de radiodifusão educativa são reservados à ex-
ploração da União, Estados e Municípios, Universida-
des e Fundações constituídas no Brasil, com finalida-
de educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complemen-
tou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomuni-
cações.

Diante da regularidade dos procedimentos e
do cumprimento da legislação pertinente, opinamos
pela aprovação do ato de outorga em exame, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da Pre-
sidência – Tião Viana, Relator – Luiz Otávio –
José Jorge – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido
(abstenção) – Agnelo Alves – Gerson Camata –
Emilia Fernandes – Romeu Tuma – José Fogaça
– Osmar Dias – Djalma Bessa – Lúcio Alcântara
– Ribamar Fiquene – Jorge Bornhausen.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA

PELA SECRETÁRIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962.

Institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações.

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

DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE
OUTUBRO DE 1963

Aprova o Regulamento dos Servi-
ços de Radiodifusão.

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

Art. 7º São competentes para a execução de
serviços de radiodifusão:

a) a União;
b) os Estados e Territórios;
c) os Municipíos;
d) as Universidades;
e) as Sociedades nacionais por ações nominati-

vas ou por cotas de responsabilidade limitada, desde
que ambas, ações ou cotas, seja subscritas, exclusi-
vamente por brasileiros natos;

f) as Fundações.
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Parágrafo único.Terão preferência para a execu-
ção de serviços de radiodifusão as pessoas juridicas
de direito público interno, inclusive universidades.
....................................................................................

Art. 16. Findo o prazo do Edital, o Contel verifi-
cará quais as propostas que satisfizeram os requisi-
tos constantes do mesmo, e:

a) em se tratando de concessão, o Contel emiti-
rá parecer sôbre as condições de execução do servi-
ço, indicando, para a livre escolha do Presidente da
República, as pretendentes que atenderá às exigên-
cias do Edital;

b) em se tratando de permissão, o Contel, se
manifestará, em parecer, sôbre as condições de exe-
cução do serviço e selecionará a pretendente que re-
una as melhores condições, observados os seguintes
critérios preferenciais:

1) constituição e direção da sociedade por ele-
mentos que, comprovadamente, residem no local
onde será instalada a estação emissora há, pelo me-
nos, dois anos e que a maioria das ações ou cotas re-
presentativas do capital social pertença a êsses ele-
mentos;

2 – constituição da sociedade com maior núme-
ro de cotistas ou acionistas;

3 – melhores condições técnicas para a execu-
ção do serviço, definidas pela qualidade dos equipa-
mentos e instalações;

4 – inclusão em suas atividades de maior tempo
de programação ao vivo;

5 – inclusão em suas atividades de maior tempo
dedicado à educação e instrução, mediante a trans-
missão de aulas, palestras, conferências, etc.;

6 – inclusão em sua programação de maior tem-
po destinado a serviço noticioso.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236, DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modificada a Lei
nº 4.117, de 27 de agôsto de 1962.

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

DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE
DEZEMBRO DE 1996

Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modificado por disposições
posteriores.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,
e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, decreta:
....................................................................................

DECRETO Nº 2.593, DE 15 DE MAIO DE 1998

Aprova o Regulamento dos Servi-
ços de Retransmissão e de Repetição de
Televisão, ancilares ao Serviço de Radio-
difusão de Sons e Imagens

O Presidente da Repúblia, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Consti-
tuição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.117 de
27 de agosto de 1962, decreta:
....................................................................................

Art. 11. Os Serviços de RTV e de RpTV poderão
ser executados pelas seguintes pessoas jurídicas:

I – as concessionárias de serviços de radiodifu-
são de sons e imagens, para retransmissão de seus
próprios sinais;

II – as entidades federais da administração indi-
reta;

III – os Estados, o Distrito Federal e os Municípi-
os, por seus órgãos de administração direta ou indireta;

IV – as sociedades civis;
V – as fundações;
VI – as sociedades nacionais por ações ou por

cotas de responsabilidade limitada.
....................................................................................

PARECERES Nºs 550 e 551, de 2000

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
127, de 1999, de autoria do Senador José
Eduardo Dutra, que dispõe sobre a co-
municação direta dos atos e fatos apura-
dos no decorrer dos procedimentos de
fiscalização e exame de contas que tipifi-
cam a atuação do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providências.

PARECER Nº 550, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econômicos
Relator: Senador Ney Suassuna (art. 129)

I – Relatório

Em 15 de março de 1999, o ilustre Senador
José Eduardo Dutra apresentou o Projeto de Lei do
Senado nº 127, que dispõe sobre a obrigatoriedade
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de comunicação direta de irregularidades e ilegali-
dades apuradas pelo Tribunal de Contas da União –
TCU, quando da realização de procedimentos de fis-
calização ou exame de contas.

O art. 2º da Proposição estabelece que a obri-
gatoriedade de comunicação abrange os Senado-
res, Deputados Federais, Assembléias Legislativas e
Câmaras Municipais, considerando-se o interesse
dos Parlamentares, conforme a Unidade da Federa-
ção que representam, e o respectivo âmbito de atu-
ação das Assembléias Legislativas (Estados) e das
Câmaras Municipais (Municípios).

No art. 3º, o projeto de lei estende a obrigatori-
edade de comunicação direta de irregularidades e
ilegalidades apuradas pelo TCU para os diretórios
de partidos políticos e outras entidades da socieda-
de civil, desde que estas manifestem oficialmente ao
Tribunal o interesse no recebimento dessas informa-
ções.

O art. 4º estabelece que, concluída a instrução
processual pelas Unidades Técnicas do Tribunal e
reunidas provas sugestivas de ilegalidades passíve-
is de ações na esfera judicial, O Ministro-Relator de-
verá comunicá-las de imediato ao Ministério Público
Federal para as providências cabíveis. Para isto, de-
verá anexar ainda cópia do relatório técnico e das
provas levantadas, conforme previsto no Parágrafo
único deste mesmo artigo.

O art. 5º estabelece que a comunicação referi-
da no art. 4º não isenta o Tribunal do exame da ma-
téria, julgamento, aplicação de penalidade e adoção
de todos os atos situados na sua esfera de compe-
tência.

Já o art. 6º dispõe que, concluída a instrução
processual pelas Unidades Técnicas do Tribunal, o
Ministro-Relator fica obrigado a fornecer, no prazo de
20 dias da oficialização do pedido, as informações e
dados sobre o fato que sejam solicitadas ao TCU por
instituições do Poder Judiciário, do Ministério Público
ou pela Advocacia Geral da União. Estão excetuadas
apenas os casos em que o sigilo se mostre impres-
cindível, conforme previsto no Parágrafo único deste
artigo.

Não foram apresentadas, no prazo regimental,
emendas ao presente projeto de lei.

É o relatório.
I.1. Análise da Proposição
O projeto de lei e exame está elaborado com

boa técnica legislativa. A matéria esta disposta de for-
ma correta e lógica. O assunto abordado inclui-se no

campo de competência do Congresso Nacional, na
condição de titular do controle externo, conforme es-
tabelece o art. 70 e 71, caput.

A comunicação direta que a Proposição intenta
tornar obrigatória enquadra-se no princípio constitu-
cional da publicidade e pode, de fato, contribuir para
o envolvimento mais efetivo de parlamentares, orga-
nizações da sociedade civil e os legislativos estadu-
ais e municipais – e por extensão a própria socieda-
de – na apuração de irregularidades e ilegalidades
cometidas por gestores públicos.

Estamos concorde com a idéia básica do pro-
jeto que é a de ampla difusão das informações ne-
cessárias a que se possa avançar para uma forma
de controle mais efetiva – o controle social. A medi-
da proposta poderá motivar e despertar o interesse
de autoridades e, sobretudo, da sociedade local
para participar e acompanhar a aplicação dos recur-
sos públicos.

Também nos parece correto, o conceito intro-
duzido de compartilhamento das informações e
dados levantados pelo Tribunal de Contas da
União com todas as instituições voltadas para a
busca da justiça e para a defesa dos interesses da
sociedade. O fornecimento dessas informações e
dados pelo Tribunal de Contas da União a outras
instituições públicas do Poder Judiciário, do Minis-
tério Público e da Advocacia Geral da União, em
nada prejudica a atuação do Tribunal, salvo em
condições muito especiais, devidamente excetua-
das no projeto de lei. Ao contrário, o compartilha-
mento dessas informações por diferentes institui-
ções e Poderes só poderá contribuir para uma
ação mais efetiva de combate à corrupção e para
a moralidade na administração pública.

Avaliamos que à sociedade interessa que os
atos de gestão irregulares ou ilegais sejam apu-
rados da forma mais ampla possível, inclusive si-
multaneamente por diversas instituições. Essa
prática pode estimular, adicionalmente, uma salu-
tar forma da competição entre as instituições no
combate à práticas administrativas lesivas ao pa-
trimônio público.

Dessa forma, somos de opinião que a Proposi-
ção em análise é meritória e pode contribuir efetiva-
mente para o alcance dos objetivos pretendidos –
envolver autoridades e maiores parcelas da socie-
dade na apuração de irregularidades e ilegalidades
praticadas por administradores públicos.
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Avaliamos que os custos adicionais decorrentes
de adoção dos procedimentos administrativos
tornados obrigatórios pela Proposição são
insignificantes, sendo positiva a relação
custo-benefício das medidas sugeridas.

I.2. Emendas de Relator
Como forma de contribuir para o

aperfeiçoamento da Proposição, apresentamos as
seguintes Emendas de Relator, as quais em nada
modificam o conteúdo do projeto:

EMENDA 1–CAE

Dê-se emenda do Projeto de Lei do Senado nº
127, de 1999 a seguinte redação:

“Dispõe sobre a comunicação direta de
irregularidades e ilegalidades apuradas no decorrer
dos procedimentos de fiscalização e exame de contas
que tipificam a atuação do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providências.”

Justificação

A emenda intenta tornar a emenda do projeto de
lei mais consentânea com o seu conteúdo,
notadamente com a redação do seu art. 1º. O objetivo
é apenas de aperfeiçoar a redação.

EMENDA 2–CAE

Dê-se a seguinte redação ao § 1º do art. 2º da
presente Proposição:

“A comunicação referida no caput restringe-se
aos fatos ocorridos na área de interesse dos
parlamentares, conforme a Unidade da Federação a
que pertençam, e no respectivo âmbito de atuação
das instituições nominadas.”

Justificação

A redação proposta torna mais clara a intenção
pretendida pela Proposição, que é de restringir o
envio das informações somente aos parlamentares e
às instituições (Assembléias Legislativas e Câmaras
Municipais) vinculados aos fatos, em face da sua área
de ocorrência.

Em decorrência dessas emendas,
apresentamos, em anexo, a versão consolidada do
presente projeto de lei.

II – Voto do Relator

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 127, de 1999, com as
Emendas de Relator apresentadas.

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. –
Bello Parga, Vice-Presidente no exercício da
Presidência – Ney Suassuna, Relator – Eduardo
Suplicy – Paulo Souto – Romeu Tuma – Mozarildo
Cavalcanti – Jonas Pinheiro – Pedro Piva –
Roberto Saturnino – Gilberto Mestrinho – Luiz
Otávio – Agnelo Alves – Lúdio Coelho – José
Alencar.

PARECER Nº 551, DE 2000

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

Relator: Senador Antonio Carlos Valadares

I – Relatório

Nos termos regimentais, vem a exame desta
Comissão, em decisão terminativa, o anexo Projeto
de Lei do Senado nº 127, de 1999, que “Dispõe sobre
a comunicação direta dos atos e fatos apurados no
decorrer dos procedimentos de fiscalização e exame
de contas que tipificam a atuação do Tribunal de
Contas da União, e dá outras providências”.

Na dicção do art. 2º, apurada irregularidade ou
ilegalidade em processo de exame de tomada e
prestação de contas, auditoria ou inspeção, fica o
Tribunal de Contas da União obrigado a encaminhar o
acórdão ou decisão, acompanhado do respectivo
relatório e fundamentação do ministro-relator, aos
senadores, deputados federais, Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais. A comunicação
de que trata tal artigo considerará o interesse dos
parlamentares, conforme a unidade da Federação
que representam no caso dos senadores e deputados
federais e estaduais, e conforme o município, no caso
dos vereadores, e o respectivo âmbito de atuação das
Instituições nominadas.

Pelo art. 4º, concluída a instrução processual
pelas unidades técnicas do Tribunal de Contas da
União nos procedimentos de fiscalização e exame de
contas, e reunidas provas sugestivas de
irregularidades e ilegalidades passíveis de ações na
esfera judicial, fica o Ministro-Relator obrigado, sob
pena de responsabilidade solidária, a comunicá-las
ao Ministério Público Federal para as providências
cabíveis, no prazo de vinte dias, contados do
recebimento do relatório técnico.

No art. 5º prevê-se que a providência
determinada no art. 4º não prejudicará a tramitação
normal do processo no âmbito interno do Tribunal,
nem isenta essa instituição de exame da matéria,
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julgamento, aplicação das penalidades e adoção dos
demais atos situados na sua esfera de competência.

Por sua vez, o art. 6º estabelece que, após a
instrução processual realizada pelas unidades
técnicas, fica o Ministro-Relator obrigado a fornecer
os dados e informações solicitadas ao Tribunal por
instituições do Poder Judiciário, pelo Ministério
Público ou pela Advocacia-Geral da União, no prazo
de vinte dias da oficialização do pedido.

Por último, o art. 7º prevê que as
comunicações e informações determinadas por esta
lei independem de decisão do Plenário do Tribunal
de Contas da União.

Em sua justificação, o nobre Autor alinha as
seguintes considerações, em síntese:

“Na atual conjuntura brasileira –
caracterizada pela escassez de recursos
públicos e pelo repúdio da sociedade à
corrupção e ao desperdício na gestão
desses recursos –, é imprescindível que
exista a mais ampla solidariedade,
cooperação e integração entre as diferentes
instituições que se voltam para a defesa da
moralidade pública e dos interesses da
justiça, da administração pública e do erário.
Essa é, sem dúvida, a concepção
pretendida pela nossa Constituição, quando
estabelece o princípio da independência de
apuração dos fatos nas esferas
administrativa e judicial, que podem ocorrer,
inclusive, simultaneamente.

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

Inegável que apuração de
irregularidades e ilegalidades cometidas na
gestão de recursos públicos será mais
efetiva se apurada simultaneamente em
diferentes instâncias. Mais difíceis se tornam,
com esse procedimento, as influências de
setores retrógrados com o objetivo de dificultar,
encobrir ou impedir o curso normal de
apuração desses delitos e da subseqüente
aplicação de penalidades.

Acreditamos, dessa forma, que existe
um elevado interesse social no
compartilhamento dessas informações
pelas diferentes instituições públicas
voltadas para a defesa do interesse comum,
tais como o Ministério Público da União, as

diversas instâncias do Poder Judiciário e a
Advocacia-Geral da União.

Ressalte-se, ademais, que a
comunicação prevista nos artigos 3º e 6º da
nossa proposição não caracteriza
pré-julgamento por parte do Tribunal sobre
os fatos levantados, mas tão-somente
possibilita que a apuração ocorra
simultaneamente também na esfera judicial.

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

I – Parecer

O Projeto já esteve na douta Comissão de
Assuntos Econômicos, para apreciação de seu
mérito. Lá recebeu parecer favorável à sua
aprovação, com duas emendas que realmente
aperfeiçoam a Proposição.

Como se vê do articulado, bem como da
Justificação, o que se pretende é a realização de um
controle mais amplo da aplicação dos recursos
públicos, num sistema compartilhado de
informações e de atuações das esferas
administrativas e judicial.

Nessa perspectiva, a iniciativa não ofende os
preceitos constitucionais que regem a espécie. Ao
contrário, o Congresso Nacional é competente para
legislar sobre a matéria e o poder de iniciativa
pertence a qualquer parlamentar. Também foi redigida em
conformidade com os ditames da boa técnica legislativa.

Em assim sendo, nosso parecer é pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 127, de
1999, com as emendas da CAE.

Sala da Comissão,

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto de Lei do Senado nº 127, de 1999. –
Sala de reuniões, 17 de maio de 2000. – José
Agripino, Presidente – Antonio Carlos Valadares,
Relator – Jader Barbalho – Roberto Freire – Iris
Rezende – Roberto Requião – Renan Calheiros –
Édison Lobão – Luzia Toledo – Sérgio Machado –
Alvaro Dias – Djalma Bessa – Carlos Wilson – Pedro
Simon – José Alencar – Jefferson Péres – Lúcio
Alcântara – Gilvan Borges – Bernardo Cabral – Romeu
Tuma – Mozarildo Cavalcanti – Agnelo Alves.
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OFÍCIO Nº 53/2000-CCJ

Brasília, 17 de maio de 2000.

Exmº Sr.
Senador Antonio Carlos Magalhães
DD. Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião

realizada nesta data, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania deliberou pela aprovação, com
emendas, do Projeto de Lei no Senado nº 127, de
1999, de autoria do Senador José Eduardo Dutra,
que “Dispõe sobre a comunicação direta dos atos
apurados no decorrer dos procedimentos de fiscaliza-
ção e exame de contas que tipificam a atuação do Tri-
bunal de Contas da União, e dá outras providências”.

Cordialmente, Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

SECRETARIA GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA

TEXTO FINAL
do Projeto de Lei do Senado Nº 127, de 1999

na Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania, que:

Dispõe sobre a comunicação direta
de irregularidades e ilegalidades apura-
das no decorrer dos procedimentos de
fiscalização e exame de contas que tipifi-
cam a atuação do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º A comunicação direta das irregularidades
e ilegalidades levantadas no decorrer dos procedi-
mentos de fiscalização e exame de contas pelo Tribu-
nal de Contas da União será obrigatória e processada
nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As comunicações referidas
nesta Lei atendem ao princípio constitucional da pu-
blicidade e visam instrumentalizar autoridades, insti-
tuições públicas e entidades da sociedade civil para o
controle das ações públicas.

CAPÍTULO II
Da Obrigatoriedade de Comunicação Direta

Art. 2º Apurada irregularidade ou ilegalidade em
processo de exame de tomada e prestação de con-
tas, auditoria ou inspeção, fica o Tribunal de Contas
da União obrigado a encaminhar o acórdão ou deci-
são, acompanhado do respectivo relatório e funda-
mentação do ministro-relator, aos senadores, deputa-
dos federais, Assembléias Legislativas e Câmaras
Municipais.

§ 1º A comunicação referida no caput restrin-
ge-se aos fatos ocorridos na área de interesse dos
parlamentares, conforme a unidade da Federação a
que pertençam, e no respectivo âmbito de atuação
das Instituições nominadas.

§ 2º A obrigatoriedade a que se refere o caput
abrange ainda a informação dos responsáveis alcan-
çados por sanções administrativas não pecuniárias
previstas nos arts. 44, 60 e 61, assim como a relação
enviada pelo Tribunal ao Ministério Público Eleitoral
nos termos do art. 91 da Lei nº 8.443, de 16 de julho
de 1992.

§ 3º O envio dos documentos nominados no caput
será feita no prazo máximo de vinte dias, contados da
deliberação do Tribunal.

Art. 3º A obrigatoriedade de comunicação defini-
da no artigo anterior se estende aos diretórios nacio-
nais dos partidos políticos e demais entidades da soci-
edade civil que manifestem oficialmente ao Tribunal in-
teresse no recebimento dos documentos nominados.

§ 1º A obrigatoriedade referida neste artigo está
restrita aos fatos relacionados com o âmbito de atua-
ção de cada entidade.

§ 2º Para atender ao disposto no caput deste
artigo, o Tribunal de Contas da União recepcionará as
solicitações e manterá cadastro das entidades inte-
ressadas.

CAPÍTULO III
Da Comunicação de Irregularidades

e Ilegalidades
ao Ministério Público Federal

Art. 4º Concluída a instrução processual pelas
unidades técnicas do Tribunal de Contas da União
nos procedimentos de fiscalização e exame de con-
tas, e reunidas provas sugestivas de irregularidades
e ilegalidades passíveis de ações na esfera judicial,
fica o Ministro-Relator obrigado, sob pena de responsa-
bilidade solidária, a comunicá-las ao Ministério Público
Federal para as providências cabíveis, no prazo de vinte
dias, contados do recebimento do relatório técnico.
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Parágrafo único. A comunicação referida no
caput será acompanhada dos relatórios técnicos, de
cópias autenticadas das provas documentais levan-
tadas, assim como de outros elementos e esclareci-
mentos úteis à ação do Ministério Público Federal.

Art. 5º A providência determinada no artigo an-
terior não prejudicará a tramitação normal do pro-
cesso no âmbito interno do Tribunal e nem isenta
essa instituição do exame da matéria, julgamento,
aplicação das penalidades e adoção dos demais
atos situados na sua esfera de competência.

CAPÍTULO IV
Do Fornecimento de Informações Levantadas

Art. 6º Após a instrução processual realizada
pelas unidades técnicas, fica o Ministro-Relator
obrigado a fornecer os dados e informações solici-
tadas ao Tribunal por instituições do Poder Judiciá-
rio, pelo Ministério Público ou pela Advocacia Geral
da União, no prazo de vinte dias da oficialização do
pedido.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto
neste artigo apenas os casos em que o sigilo se
mostre imprescindível para resguardo dos direitos e
garantias individuais ou para a defesa do interesse
público, devidamente fundamentados no processo
pelo Ministro-Relator.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

Art. 7º As comunicações e informações determi-
nadas por esta lei independem de decisão do Plená-
rio do Tribunal de Contas da União.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das Reuniões, 17 de maio de 2000. – José
Agripino, Presidente.

PARECER Nº 552, DE 2000

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 54, de 1997 (nº 1.615/96, na
Casa de origem), que dá nova redação ao
item 9º do art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre Re-
gistros Públicos e dá outras providências.

Relator: Senador José Eduardo Dutra

I  –  Relatório

Encontra-se sob exame desta Comissão o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 54, de 1997 (nº 1.615, de
1996, na Casa de origem), que “Dá nova redação ao
item 9º do art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre Registros Públicos e dá
outras providências.”

Trata-se de iniciativa do Deputado Régis de Oli-
veira, que modifica o item 9º do art. 54 da Lei nº
6.015/73, no sentido de dispensar as testemunhas,
quando o nascimento ocorrer em unidade hospitalar
ou em casa de saúde.

Pelas atuais disposições da Lei nº 6.015/73 (art.
54, item 9º), o assento de nascimneto deverá conter
os nomes e os prenomes, a profisão e a residência
das duas testemunhas que presenciaram o registro,
mesmo que o nascimento esteja documentado pela
maternidade ou casa de saúde.

A alteração introduzida pelo projeto obriga a
presença das testemunhas apenas no caso em que o
parto haja ocorrido sem assistência médica, em do-
micílio ou fora de unidade hospitalar ou casa de saú-
de. Fica, portanto, nos demais casos, dispensada a
presença das testemunhas.

O projeto em tela não recebeu emendas na Câ-
mara dos Deputados e foi aprovado por unanimidade
no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, nos termos do parecer do
Relator da matéria, Deputado Darci Coelho.

II  –  Voto

Conforme alega o próprio autor da proposição
sob exame, a “participação das temunhas instrumen-
tais, quando o nascimento ocorrer em unidades hos-
pitalares, é ato perfeitamente dispensável.” Com efei-
to, o nascimento é documentalmente registrado pelo
hospital, que, não raro, guarda em seus arqivos da-
dos sobre os pais. A dispensa das testemunhas, nes-
se caso, não ofende a segurança do registro e simpli-
fica e motiva os pais a registrarem a criança. Adema-
is, por instrução das corregedorias, os catórios já vêm
adotando tal prática. Estar-se-ia, portanto, apenas
adequando a lei à realidade.

Continua sendo necessária a presença das tes-
temunhas, no entanto, se o parto ocorrer fora de uni-
dade de natureza hospitalar. Aliás, convém registrar
que a expressão “sem assistência médica” alcança o
caso de dispensa das testemunhas desde que o parto
ocorra no domicílio dos pais, com a presença do mé-
dico. Isto significa, pelo termos do projeto, que o parto
assistido por médico também está, a nosso ver, incluído
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entre os que gozarão do benefício da dispensa das
testemunhas do assento. Existe imprecisão redacio-
nal, salvo melhor juízo, se o autor do projeto quis limi-
tar a dispensa aos casos em que o nascimento ocorra
nos estabelecimentos hospitalares. Realmente, de
acordo com a redação dada ao dispositivo, como já
foi dito, o nascimento ocorrido na residência, desde
que assistido por médico, está também dispensado
da presença de testemunhas instrumentais. A única
hipótese em que as testemunhas são necessárias,
portanto, é aquela na qual o parto acontece “sem as-
sistência médica, em domicílio ou fora de unidade
hospitalar ou casa de saúde.”

Como o propósito do projeto é simplificar os
atos inerentes ao registro civil, é possível que tenha
havido intenção de se restringir o benefício da dispen-
sa das testemunhas somente ao caso de parto sem
assistência médica. Embora seja, do ponto de vista
da segurança do registro, preferível que o nascimento
aconteça em unidade hospitalar, é conveniente res-
saltar que o parto ocorrido em residência, desde que
assistido por médico, pode ser documentalmente
atestado por quem o realizou. Nesse caso, ficam tam-
bém dispensadas as testemunhas do assento no car-
tório, em razão da existência de atestado que com-
prova o nascimento.

Registre-se, de outra parte, que o projeto usa a
expressão “em domicílio” para caracterizar os partos
ocorridos em casa. Segundo De Plácido e Silva (Vo-
cabulário Jurídico, Rio de Janeiro, Forense, 1989), o
domicílio é o lugar onde a pessoa mantém sua mora-
da com ânimo definitivo. Não nos parece que tenha
sido a intenção do autor limitar o nascimento ao domi-
cílio, mesmo porque o termo está precedido da prepo-
sição “em”, que não define o substantivo. Se ele tives-
se querido definir como fato ocorrido no próprio domi-
cílio dos pais, teria usado também o artigo e, assim,
alterado a expressão “em domicílio”. Teria escrito,
desse modo, “no domicílio”. Como esse argumento
leva a considerar o termo “domicílio” como sinônimo
de “casa” ou “morada”, é de se supor que na redaçao
do dispositivo em comento poder-se-ia substituir o
termo “domicílio” por “residência”, mais adequado ao
texto proposto.

Mencione-se, ainda, que tal alteração não preju-
dica em nada o mérito da iniciativa, pois sua nature-
zaq é meramente redacional. Reforça essa afirmação
o fato de que, nos termos do projeto, o nascimento
pode ocorrer tanto no “domicílio”, como em uma das
“residências” dos pais ou mesmo em qualquer outro
lugar. A expressão “ou fora da unidade hospitalar ou

casa de saúde” atesta o alegado, pois quer caracteri-
zar o parto ocorrido em qualquer outro lugar, além do
“domicílio”. Assim, o fato importante, no caso, é saber
se houve assistência médica ou não.

Por outro lado, cabe lembrar que o projeto não
apresenta vício quanto à constitucionalidade, juridici-
dade ou regimentalidade.

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 1997, com a se-
guinte emenda de redação:

EMENDA Nº 1–CCJ

Substitua-se no art. 1º do projeto, que modifica o
item 9º do art. 54 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, o termo “domicílio” por “residência”.

Sala da Comissão, 23 de maio de 2000. – José
Agripino , Presidente – José Eduardo Dutra, Rela-
tor – Pedro Simon – Romeu Tuma – Roberto Re-
quião – Renan Calheiros – Roberto Freire – Mo-
reira Mendes – Álvaro Dias – Edson Lobão –
José Alencar – Djalma Bessa – Bernardo Cabral
–  Maria do Carmo Alves  –  Lúcio Alcântara.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 23, de 2000, lido anteriormente, terá trami-
tação com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição,
combinado com o art. 375 do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, onde poderá, de acordo com os arts.
122, II, “b”, e 375, I, do Regimento Interno, receber
emendas pelo prazo único de cinco dias úteis.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 54, de 1997 (nº 1.615/96, na Casa de ori-
gem), que dá nova redação ao item 9º do art. 54 da Lei
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe so-
bre Registros Públicos e dá outras providências, 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 (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício em exercício,
Senador Tião Viana.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2000
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Altera o § 1º do art. 128 da Constitui-
ção Federal, a fim de estabelecer que a
escolha do candidato ao cargo de Procu-
rador-Geral da República será feita medi-
ante processo eletivo.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex-
to constitucional:

Art. 1º O § 1º do art. 128 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128 ................................................

..............................................................
§ 1º O Ministério Público da União tem

por chefe o Procurador-Geral da República,
nomeado pelo Presidente da República
após escolha, mediante eleição, dentre inte-
grantes da carreira, maiores de trinta e cin-
co anos, e aprovação de seu nome pela ma-
ioria absoluta dos membros do Senado Fe-
deral, para mandato de dois anos, permitida
a recondução."

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

Justificação

Como é de conhecimento geral, desde a Consti-
tuição Republicana de 1891, o Estado brasileiro adota
como princípio estruturante fundamental o conhecido
princípio da tripartição de funções (ou da separação
dos poderes), segundo o modelo consagrado na
Constituição norte-americana de 1787, a partir do
qual os poderes do Estado (Executivo, Legislativo e
Judiciário), embora devam atuar com desejável inde-
pendência, são estruturados, na verdade, de forma
nitidamente interdependente.

Assim é que, na conformidade desse sistema, o
Chefe do Poder Executivo escolhe e nomeia, por
exemplo, após aprovação do Senado Federal, os
membros da mais alta corte de Justiça do País _ o Su-
premo Tribunal Federal. Como se vê, no exemplo
dado, da investidura de membros do mais importante
órgão do Judiciário, atuam também os dois outros Po-
deres, tudo na expectativa de que, ao final, funcio-
nem, entre si, com a desejável harmonia a que alude
o próprio texto da Lei Maior (art. 2º).

Ocorre que, embora tendo como sábia referên-
cia, em casos da espécie, a experiência constitucio-
nal norte-americana, o constituinte brasileiro, ao adp-
tar, com o passar do tempo, o referido modelo à nossa

realidade, terminou consagrando em nossas leis
constitucionais processos de investidura que, na ver-
dade, terminam por infringir a própria lógica subjacen-
te ao sistema em comento.

Para nos atermos apenas ao objeto da presente
proposta, parece ser esse o caso, concessa venia,
do processo de investidura no cargo de Procura-
dor-Geral da República, atualmente regulado no § 1º
do art. 128 da Constituição Federal, em que o Presi-
dente da República não apenas nomeia, mas tam-
bém faz a indicação do candidato à aprovação do Se-
nado. Portanto, em última análise escolhe aquele que
irá exercê-lo, o que, a nosso ver, pode criar no indica-
do considerável conflito de interesse, até porque não
há limites à sua posterior recondução!

Ora, o Ministério Público da União, como é notó-
rio, não integra qualquer dos Poderes da União, em
ordem a justificar-se a adoção do apontado mecanis-
mo. Trata-se, na verdade, de instituição fundamental
ao bom funcionamento do Estado Democrático de Di-
reito que adotamos, mercê da sua essencialíssima
função de fiscal da fiel execução das leis brasileiras,
um mister em que, reconhecidamente, se apresenta
como requisito essencial a independência não ape-
nas de seus integrantes, mas especialmente de quem
lhe exerce a chefia.

De outra parte, dada a sua condição de chefe de
tão relevante instituição, detém ainda o Procura-
dor-Geral da República a legitimidade exclusiva para
ajuizar ações e encetar procedimentos sem os quais
fica seriamente prejudicada a função de custos legis
cometida ao Ministério Público da União.É o caso, por
exemplo, das denúncias sobre delitos penais eventu-
almente cometidos por autoridades do Governo fede-
ral que disponham de foro privilegiado por prerrogati-
va de função, as quais dificilmente serão oferecidas
se o Procurador-Geral da República mantiver quais-
quer laços de vinculação com o Poder Executivo, até
mesmo o singelo sentimento de gratidão pela escolha
para o cargo.

Em suma, parece-nos mais do que evidenciado
pela nossa experiência histórica que o atual processo
de investidura adotado no caso em tela termina por
solapar o nível de independência que se espera do
chefe do Ministério Público da União.

A alternativa que ora submetemos à apreciação
do Congresso Nacional, de escolha por eleição entre
os membros da carreira, em nosso entender afasta os
apontados inconvenientes, sem necessidade sequer
de limitar eventuais reconduções, pois o ocupante do
cargo será reconduzido se e enquanto, segundo a
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avaliação da maioria de seus pares, exercer a conten-
to as suas funções.

Sala das sessões, 31 de maio de 2000. – Sebas-
tião Rocha – Osmar Dias – Heloísa Helena – José
Eduardo Dutra – Romero Jucá – Agnelo Alves –
Carlos Bezerra – Roberto Saturnino – Lúcio Alcân-
tara – Antonio Carlos Valadares –Alvaro Dias –
José Fogaça – Renan Calheiros – Jonas Pinheiro –
José Agripino – Gilvan Borges – Geraldo Cândido
– Eduardo Suplicy – Tião Viana – Emilia Fernandes
– Jefferson Péres – Thelma Siqueira Campos (apo-
iamento) – Marina Silva – Luzia Toledo – Casildo
Maldaner – Mauro Miranda – Geraldo Althoff – Luiz
Estevão (apoiamento) – Ramez Tebet.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 128. O Ministério Público abrange:
I – o Ministério Público da União, que compreen-

de:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Ter-

ritórios;
II – os Ministérios Públicos dos Estados.
§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe

o Procurador-Geral da República, nomento pelo Pre-
sidente da República dentre integrantes da carreira,
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de
seu nome pela maioria absoluta dos membros do Se-
nado Federal, para mandato de dois anos, permitida a
recondução.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Pro-
posta de Emenda à Constituição, que acaba de ser
lida, está sujeita às disposições específicas constan-
tes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Tião Viana.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 157, DE 2000

Acrescenta dispositivos à Consoli-
dação das Leis do Trabalho, para criar
mecanismos de proteção do emprego
dos trabalhadores de empresas em pro-
cesso de fusão, incorporação e agrupa-
mento societário .

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescida dos se-
guintes artigos:

“Art. 508-A, Até que sejam aprovados os atos de
que tratam o § 3º do art. 54 da Lei nº 8.884, de 11 de
junho de 1994, é vedada a demissão sem justa causa
de empregados de qualquer das empresas envolvi-
das”.

“Art. 508-B. Após a aprovação dos atos referidos
no art. 508-A, ficam vedadas as demissões sem justa
causa, pelo prazo de dezoito meses, exceto se as res-
cisões sem justa causa forem efetuadas através de
programa de demissão voluntária, cujos termos refe-
rentes a indenização por ano trabalhado e manuten-
ção de auxílio-alimentação e assistência médica se-
rão objeto de negociação coletiva.

§ 1º A indenização devida pela rescisão de con-
trato, resultante do programa de demissão voluntária,
será de, no mínimo, um mês de remuneração por ano
de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superi-
or a seis meses.

§ 2º O primeiro ano de duração do contrato por
prazo indeterminado é considerado como período de
experiência, e, antes que se complete, nenhuma in-
denização será devida.

§ 3º Se o salário for pago por dia, o cálculo da in-
denização terá por base trinta dias.

§ 4º Para os empregados que trabalhem por co-
missão ou que tenham direito a percentagens, a inde-
nização será calculada pela média das comissões ou
percentagens percebidas nos últimos doze meses de
serviço.

§ 5º Para os empregados que trabalhem por ta-
refa ou serviço feito, a indenização será calculada na
base média do tempo costumeiramente gasto pelo in-
teressado para realização de seu serviço, calculan-
do-se o valor do que seria feito durante trinta dias".

“Art. 508-C. Os processos judiciais que envolve-
rem demissão do empregado, a que se referem os
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arts. 508-A e 508-B, terão prioridade na pauta dos jul-
gamentos.

§ 1º A audiência de conciliação e julgamento
dos processos será designada para, no máximo, trin-
ta dias úteis da data do ajuizamento da ação.

§ 2º O julgamento das ações será realizado no
prazo máximo de sessenta dias".

“Art. 508-D. O descumprimento, pelo emprega-
dor, do disposto nos arts. 508-A e 508-B, além do pa-
gamento dos salários do empregado, sujeita-o a mul-
ta de mil e quinhentas Unidades Fiscais de Referên-
cia – UFIR, que se constituirá receita adicional do
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, de que trata
a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990".

“Art. 508-E. A empresa que transgredir as dispo-
sições constantes nos arts. 508-A e 508-B, além de
outras sanções previstas, sujeitar-se-á, ainda:

a) à suspensão de empréstimos e financiamen-
tos, por instituições financeiras oficiais;

b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento
tributário especial;

c)à inabilitação para licitar e contratar com qual-
quer órgão ou entidade da administração pública dire-
ta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal;

d) à interdição para o exercício do comércio, se
for sociedade mercantil;

e) à cassação de autorização para funcionar no
País, quando for o caso".

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

Justificação

As fusões que vêm acontecendo em todo mun-
do e em todos os tipos de atividade constituem trans-
formações com conseqüências ainda imprevisíveis
na propriedade e no gerenciamento das empresas,
na produção e na organização do trabalho, nas rela-
ções com fornecedores e clientes, na venda de bens
e serviços ao consumidor, na descentralização das
instâncias de decisão empresarial e na cooperação
competitiva entre as companhias.

No Brasil, ainda que de modo incipiente, o fenô-
meno das fusões já está acontecendo, e o País não
deverá ser uma exceção à nova tendência da econo-
mia mundial. Infelizmente, as fusões empresariais tra-
zem consigo o fantasma das demissões.

Recentemente, o co-presidente da AmBev disse
que a companhia já tem um plano de demissão para
os funcionários que atuam na área administrativa,

mas, segundo notícias veiculadas pela imprensa, as
demissões já vêm acontecendo.

No setor da aviação civil, que também passa por
um processo de reestruturação do setor, as demis-
sões chegaram antes mesmo de ser consumado os
casos de fusão e agrupamento societário.

Diante dessa nova realidade, cabe ao Congres-
so Nacional tomar providências, já que a legislação
trabalhista não dispõe de mecanismos adequados de
proteção aos empregados pertencentes às empre-
sass em processo de fusão.

A presente proposição legislativa inspira-se nos
projetos do Senador Antonio Carlos Magalhães (PLS
nº 2.374/96, que “proíbe as instituições financeiras
beneficiárias de recursos do Proer de demitir pessoal
sem justa causa”) e do deputado Hermes Parcianello
(PL nº 2.817/97, que “veda a demissão coletiva de
empregados de empresas em processo de agrupa-
mento societário, até a aprovação dos respectivos
atos pelo Cade”). O primeiro projeto já foi aprovado
nesta Casa e remetido à Câmara, enquanto o segun-
do também encontra-se em fasee de tramitação na-
quela Casa.

Não é demais ressaltar que o desemprego no
Brasil vem atingindo índices preocupantes. Se no ano
de 1999 houve a geração de 418 mil postos de traba-
lho, a maior dos últimos cinco anos, parte deles na in-
dústria, não temos muitos motivos para ficar otimis-
tas, pois 94% das vagas abertas foram preenchidas
sem carteira assinada.

Nesse contexto, estamos apresentando o pre-
sente projeto de lei, que visa ao preenchimento de im-
portante lacuna em nossa Consolidação das Leis do
Trabalho e assegurar ao trabalhador um clima de mai-
or tranqüilidade, quando pertencente ao quadro de
empresa em fase de fusão ou incorporação.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. – José
Eduardo Dutra.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Texto do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º-5-1943,
atualizado até a Lei nº 9.756, de 17-12-1998, e acom-
panhado de notas à Legislação Correlata, de Legisla-
ção Trabalhista Especial, de Regimento Interno do
TST (excerto), de Súmulas do STF, STJ, TFR (em
matéria trabalhista) e do TST (Enunciados 1 a 361) e
de Índices Sistemático da CLT, Numérico da Legisla-
ção e Alfabético-Remissivo da CLT, da Legislação
Complementar e das Súmulas.
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....................................................................................
Art. 508. Considera-se justa causa, para efeito

de rescisão de contrato de trabalho do empregado
bancário, a falta contumaz de pagamento de dívidas
legalmente exigíveis.

Art. 509. (Revogado pela Lei nº 6.533, de
24-5-1978.)
....................................................................................

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial, Institui o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador – FAT, e dá outras providências
....................................................................................

LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifesta-
dos, que possam limitar ou de qualquer forma prejudi-
car a livre concorrência, ou resultar na dominação do
mercados relevantes de bens ou serviços, deverão
ser submetidos à apreciação do Cade.

§ 1º O Cade poderá autorizar os atos a que se
refere o caput, desde que atendam as seguintes con-
dições:

I – tenham por objetivo, cumulada ou alternati-
vamente:

a) aumentar a produtividade;
b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento

tecnológico ou econômico;
II – os benefícios decorrentes sejam distribuídos

eqüitativamente entre os seus participantes, de um
lado, e os consumidores ou usuários finais, de outro;

III – não impliquem eliminação da concorrência
de parte substancial de mercado relevante de bens e
serviços;

IV – sejam observados os limites estritamente
necessários para atingir os objetivos visados.

§ 2º Também poderão ser considerados legíti-
mos os atos previstos neste artigo, desde que atendi-
das pelo menos três das condições previstas nos inci-
sos do parágrafo anterior, quando necessários por
motivo preponderante da economia nacional e do
bem comum, e desde que não impliquem prejuízo ao
consumidor ou usuário final.

§ 3º Incluem-se nos atos de que trata o caput
aqueles que visem a qualquer forma de concentra-
ção econômica, seja através de fusão ou incorpora-
ção de empresas, constituição de sociedade para
exercer o controle de empresas ou qualquer forma de

agrupamento societário, que implique participação de
empresa ou grupo de empresas resultantes em trinta
por cento ou mais de mercado relevante, ou em que
qualquer dos participantes tenha registrado fatura-
mento bruto anual no último balanço equivalente a
100.000.000 (cem milhões) de Ufir, ou unidade de va-
lor  superveniente.

§ 4º Os atos de que trata o caput deverão ser
apresentados para exame, previamente ou no prazo
máximo de quinze dias úteis de sua realização, medi-
ante encaminhamento da respectiva documentação
em três vias à SDE, que imediatamente enviará uma
via ao Cade e outra à SPE.

§ 5º A inobservância dos prazos de apresenta-
ção previstos no parágrafo anterior será punida com
multa pecuniária, de valor não inferior a 60.000 (ses-
senta mil) UFIR nem superior a 6.000.000 (seis mi-
lhões) de UFIR a ser aplicada pelo Cade, sem prejuí-
zo da abertura de processo administrativo, nos ter-
mos do artigo 32.

§ 6º Após receber o parecer técnico da SPE,
que será emitido em até trinta dias, a SDE manifes-
tar-se-à em igual prazo, e em seguida encaminhará o
processo devidamente instruído ao Plenário do Cade,
que deliberará no prazo de trinta dias.

§ 7º A eficácia dos atos de que trata este artigo
condiciona-se à sua aprovação, caso em que retroa-
girá à data de sua realização; não tendo sido aprecia-
dos pelo Cade no prazo de trinta dias estabelecido no
parágrafo anterior, serão automaticamente conside-
rados aprovados.

§ 8º Os prazos estabelecidos nos §§ 6º e 7º fica-
rão suspensos enquanto não forem apresentados es-
clarecimentos e documentos imprescindíveis à análi-
se do processo, solicitados pelo Cade, SDE ou SPE.

§ 9º Se os atos especificados neste artigo não
forem realizados sob condição suspensiva ou deles já
tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive
de natureza fiscal, o Plenário do Cade, se concluir
pela sua não aprovação, determinará as providências
cabíveis no sentido de que sejam desconstituídos, to-
tal ou parcialmente, seja através de distrato, cisão de
sociedade, venda de ativos, cessação parcial de ativi-
dades ou qualquer outro ato ou providência que elimi-
ne os efeitos nocivos à ordem econômica, indepente-
mente da responsabilidade civil por perdas e danos
eventualmente causados a terceiros.

§ 10. A mudanças de controle acionário de com-
panhias abertas e os registros de fusão, sem prejuízo
da obrigação das partes envolvidas, devem ser co-
municados à SDE, pela Comissão de Valores Mobiliá-
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rios – CVM e pelo Departamento Nacional de Regis-
tro Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo – DNRC/MICT, respectivamente, no prazo de
cinco dias úteis para, se for o caso, serem examinados.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Econômicos e de
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão termi-
nativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O proje-
to será publicado e remetido às comissões competen-
tes.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Tião Viana.

São lidos os seguintes:

OF. 38/00-LPSDB

Brasília, 25 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as provi-

dências necessárias no sentido de proceder a substi-
tuição do Senador Geraldo Lessa pelo Senador Teo-
tônio Vilela Filho, na composição do PSDB nas se-
guintes Comissões:

– Educação e Serviços de Infra-Estrutura, como
titular;

– Assuntos Sociais e Constituição, Justiça e Ci-
dadania, como suplente.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB.

OF. GLPMDB Nº 107/2000

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

para indicar os Membros do PMDB, em substituição
aos anteriormente indicados, que integrarão a Comis-
são Mista incumbida de apreciar e emitir parecer à
Medida Provisória nº 2.026, de 4 de maio de 2000,
que “institui, no âmbito da União, nos termos do art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade
de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns”, ficando a mesma assim
constituída:

Titulares
Senador Iris Rezende
Senador Jader Barbalho
Suplentes
Senador Mauro Miranda

Senador Carlos Bezerra
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa

Excelência protestos de alta estima e consideração.
Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.

OFÍCIO Nº 1019-L-PFL/2000

Brasília, 26 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce-

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 1.944-15, de
26 de maio de 2000, que “Cria o Programa de Arren-
damento Residencial, institui o arrendamento resi-
dencial com opção de compra e dá outras providênci-
as”, em substituição aos anteriormente indicados.

Efetivo
Deputado César Bandeira
Suplente
Deputado Luíz Barbosa
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,

Líder do PFL

OFÍCIO Nº 1021-L-PFL/2000

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce-

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destina-
da a emitir parecer à Medida Provisória nº1.949-24,
de 26 de maio de 2000, que “Acrescenta dispositi-
vos à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente”, em substituição aos anteriormente indi-
cados.

Efetivo
Deputado: Luciano Pizzatto
Suplente
Deputado Mário Assad Júnior
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,

Líder do PFL

OFÍCIO Nº 1039-L-PFL/2000

Brasília, 30 de maio de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce-

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
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Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.010-32, de
26 de maio de 2000, que “dá nova redação ao art. 1º
da Lei nº 9.530, de 10 de dezembro de 1997", em
substituição aos anteriormente indicados.

Efetivo
Deputado Mário Assad Júnior
Suplente
Deputado Abelardo Lupion
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,

Líder do PFL
O SR.PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão fei-

tas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr.1º Se-

cretário em exercício, Senador Tião Viana.
É lido o seguinte:

Ofício nº 53/2000-CCJ

Brasília, 17 de maio de 2000.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião

realizada nesta data, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania deliberou pela aprovação, com
emendas, do Projeto de Lei do Senado nº 127, de
1999, de autoria do Senador José Eduardo Dutra,
que “Dispõe sobre a comunicação direta dos atos
apurados no decorrer dos procedimentos de ficaliza-
ção e exame de contas que tipificam a atuação do Tri-
bunal de Contas da União, e dá outras providências”.

Cordialmente, – Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário, 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 Pro-
jeto de Lei do Senado nº 127, de 1999, cujos parece-
res foram lidos anteriormente, seja apreciado pelo
Plenário.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 309, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento

Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 122, de 1999, 198, de 1999, 223, de

1999, 356, de 1999, e, 18, de 2000, por versarem so-
bre o mesmo assunto.

Brasília, 31 de maio de 2000.– Lúcio Alcântara
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-

rimento lido será publicado e posteriormente incluído
em Ordem do Dia, na forma do Regimento.

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

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 310, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, II, do Re-

gimento Interno, urgência para a MSF nº 78/2000, de
iniciativa do Presidente da República, que solicita au-
torização do Senado Federal para contratar operação
de crédito externo, no valor de US$97,855,732.20
(noventa e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e cin-
co mil, setecentos e trinta e dois dólares nor-
te-americanos e vinte centavos), de principal, entre a
República Federativa do Brasil e o Banque Nationale
de Paris – BNP, destinadas ao financiamento de im-
portação de 8 (oito) helicópteros Cougar e serviços a
serem fornecidos pela Eurocopter S.A. (Projeto de
Resolução nº 55, de 2000)

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. – José
Roberto Arruda – Sérgio Machado – Hugo Napo-
leão – Jader Barbalho.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento lido será votado após a Ordem do Dia, na for-
ma do Regimento.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pela or-
dem, tem a palavra o Senador Paulo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de pedir a inscrição para uma comunicação
de liderança após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito para fazer a comunicação de liderança
após a Ordem do Dia, conforme requer.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Requeiro a V. Exª a
inscrição para uma comunicação inadiável na prorro-
gação da Hora do Expediente.

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 425



O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª fi-
cará inscrito para falar em primeiro lugar na prorroga-
ção da Hora do Expediente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
também gostaria de ter oportunidade de uma comuni-
cação inadiável no horário regimental.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª fi-
cará inscrito para falar em segundo lugar na prorroga-
ção da Hora do Expediente.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com a
palavra o Senador Tião Viana, pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma
maneira solicito a minha inscrição para uma comuni-
cação inadiável no tempo oportuno.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª fi-
cará inscrito para falar em segundo lugar na prorroga-
ção da Hora do Expediente, nos termos do art. 158, §
2º, do Regimento Interno.

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

Tem a palavra, por vinte minutos, a Senadora
Thelma Siqueira Campos.

A SRA. THELMA SIQUEIRA CAMPOS (PPB –
TO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje em razão
de uma manchete da Folha de S.Paulo, que não é a
manchete que todos pensam que vou ler, mas a man-
chete de um jornal que anuncia que o Brasil poderá
ter uma crise.

Indústria raciona energia elétrica
”Grandes indústrias passaram a racio-

nar energia elétrica, atendendo a pedido do
ONS, órgão privado que controla o sistema
elétrico, relata László Varga. Há previsão de
aumento de 6% no consumo este ano.

O racionamento foi adotado por empresas como
a Petroquímica União e a CSN, que diminuíram ao
máximo possível o consumo entre o horário crítico
das 18h10 às 18h40.“ E aí prossegue a matéria.

É uma matéria de fundamental interesse para o
nosso país. Diz respeito ao Brasil que queremos, ao
Brasil do futuro. E é para esse Brasil que vou tornar a

falar da visita do Senhor Presidente ao meu Estado
do Tocantins.

Nesta última semana, visitando as obras da usi-
na hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, de 850 me-
gawatts, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
apontou o Estado do Tocantins como o símbolo do
novo Brasil. ”Um Brasil que renasce das entranhas de
si mesmo“, afirmou Sua Excelência, referindo-se ao
conjunto de iniciativas que estão sendo tomadas para
integrar a comunidade nacional nesse imenso, desco-
nhecido e historicamente abandonado Brasil do Nor-
te, Brasil do Oeste, Brasil do além Tordesilhas.

Na verdade, Sr. Presidente, a integração desse
novo Brasil à comunidade nacional poderia ser assu-
mida como o grande marco inicial da construção dos
próximos 500 Anos. São mais de 5 milhões de Km2 do
território nacional que o Brasil desconhece, ou me-
lhor, conhece de forma lendária, mítica, superficial e,
às vezes, até desdenhosa.

São, nesse território, mais de 150 milhões de
hectares agricultáveis. São quase 20% dos recursos
hídricos do planeta, e 30% de sua biodiversidade. É
um mundo de riqueza ambiental a ser preservado,
exigindo o desenvolvimento de novos conhecimentos
e de novas tecnologias que permitam a coexistência
pacifica da ocupação produtiva com a sustentabilida-
de ambiental.

O Estado do Tocantins, Estado da articulação
nacional, função essa que decorre da sua localização
estratégica, unindo o Norte, o Nordeste, o Centro-
Oeste e o Leste brasileiro, foi criado nessa perspecti-
va. Nessa mesma intenção, o atual Governo do Esta-
do do Tocantins vem construindo, com denodo e dedi-
cação, seu projeto de desenvolvimento.

Para esperança do seu povo e do Brasil inteiro,
essa perspectiva vem sendo entendida pelo Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso e vem sendo apoi-
ada pelo Governo Federal de forma decidida.

Assim é, Sr. Presidente, nobres Senadoras e
Senadores, que as grandes obras que ali estão em
execução e as novas obras anunciadas pelo Presi-
dente da República em sua recente visita têm, todas
elas, além de extraordinário interesse local e regional,
uma inegável importância nacional.

Também essas obras, que somam as parcerias
do Governo Federal, do Governo Estadual, das Prefe-
ituras Municipais e da iniciativa privada, revelam a vi-
abilidade de adoção de um modelo novo para o Brasil,
o Brasil da cooperação e da solidariedade.

Esse novo país vem acontecendo concretamen-
te no Estado do Tocantins, o Estado da livre iniciativa
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e da justiça social, frase síntese que resume a nova
dimensão participativa e solidária, a nova forma de
governar.

Na verdade, Srªs. e Srs. Senadores, esses no-
vos conceitos, no Tocantins, não significam apenas
uma atitude ética ou uma postura de meras palavras.

No meu Estado, a solidariedade e a participa-
ção se constituem nos fundamentos de um novo
modo de organizar a sociedade, de exercer o Gover-
no, de promover a economia e o desenvolvimento,
pois é por meio da solidariedade e da participação
que a economia assume sua dimensão humana e o
desenvolvimento então deixa de ser um processo de
exclusão para se transformar em desenvolvimento
humano, de acordo com o novo conceito de desenvol-
vimento preconizado, entre outros institutos, pelas
Nações Unidas.

Citou o Presidente Fernando Henrique a cons-
trução da usina Luís Eduardo Magalhães como exem-
plo de cooperação entre o Poder Público e a iniciativa
privada. Nessa mesma estratégia, Sua Excelência
anunciou para breve a licitação que viabilizará a cons-
trução de cinco novas usinas movidas com as águas
do rio Tocantins (esse novo rio da integração nacio-
nal, que me perdoem os nordestinos, com o Velho
Chico).

Ao contrário da notícia, está-se pensando no fu-
turo. Serão mais cinco milhões de quilowatts a serem
injetados no sistema energético nacional, sistema
esse hoje todo catalisado nas Regiões Sudeste e
Nordeste, afastando, dessa maneira, a ameaça de
escassez de energia que ronda o nosso País.

Complementarmente, o Ministro Rodolpho Tou-
rinho anunciou a construção do segundo Linhão Nor-
te-Sul – Linha de Transmissão de Energia Elétrica em
Alta Tensão, que permitirá, definitivamente, a interli-
gação dos grandes sistemas elétricos brasileiros, le-
vando o progresso ao centro-norte do País e afastan-
do do Sul e das regiões litorâneas a referida ameaça.

O mesmo significado de integração nacional
tem a ferrovia Norte-Sul cuja continuidade de obras
foi garantida pelo Presidente da República.

A Ferrovia Norte-Sul, juntamente com a Fer-
ro-Norte, viabilizará um novo modelo de in-
fra-estrutura de transporte para o Brasil que, articula-
do com os modais rodoviário e fluvial, fará do Brasil
realmente ”um novo Brasil renascendo de dentro das
entranhas de si mesmo“.

Se as grandes obras em execução no meu Esta-
do revelam o espírito de cooperação entre os vários
níveis do Poder Público com a sociedade, revelam,

também, e de forma absoluta, a viabilidade da inte-
gração do Estado com a iniciativa privada.

Por outro lado, que é também o mesmo lado, o
lado do futuro de nossa gente brasileira, a justiça so-
cial teve sua expressão máxima, no evento, proporci-
onada pelos Pioneiros Mirins. Sem grande alarde,
mas na mesma linha da bolsa-escola e da promoção
da renda mínima familiar, no Tocantins, cerca de 30
mil crianças, entre 7 e 14 anos ( algo em torno de 30%
da população nessa faixa etária), recebem assistên-
cia integral por meio do Programa Pioneiros Mirins,
desenvolvido pelo Governo do Estado, que tem a co-
laboração das 139 prefeituras.

A presença dos Pioneiros Mirins, em Palmas, e
a visita do nosso Presidente Fernando Henrique Car-
doso à usina Luiz Eduardo Magalhães proporciona-
ram a todos momentos de alegria, descontração e de
certeza de que estamos todos – os três níveis de Go-
verno e a sociedade em geral – começando a trilhar o
bom caminho.

Também, como gesto significativo de seu apoio
à escola pública, e da vontade política de atender às
expectativas e aspirações populares, na mesma visi-
ta, o Ministro da Educação anunciou o envio de men-
sagem ao Congresso Nacional contendo o projeto de
lei que cria a Universidade Federal de Tocantins.

Tenho de agradecer aqui aos nossos nobres Pa-
res e aos Colegas Deputados Federais pelo apoio
que há muito vêm dando a essa causa, junto com o
meu irmão, Senador Eduardo Siqueira Campos, e
com os Senadores Leomar Quintanilha e Carlos Pa-
trocínio. Agradeço, também, ao Senador José Rober-
to Arruda, Líder do Governo, que compõe conosco
essa linha de combate.

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

A SRA. THELMA SIQUEIRA CAMPOS (PPB –
TO) – Pois não, nobre Senador Leomar Quintanilha.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Nobre
Senadora, faço este aparte primeiramente para asso-
ciar-me às manifestações de gratidão que V. Exª ex-
pressa a tantos quantos contribuíram para a criação
da Universidade Federal do Tocantins, esse sonho
marcante da valorosa gente tocantinense, sobretudo
da sua juventude. Seguramente, esta Casa, sensível
aos apelos da nossa gente, haverá de votar em tempo
recorde a mensagem que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso haverá de nos encaminhar. Assim,
num prazo muito curto, poderemos oferecer ensino de
terceiro grau ao nosso Estado, com a presença da
União. Em segundo lugar, gostaria de referir-me à pri-
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meira parte do pronunciamento de V. Exª, quando
fala sobre a contribuição do Tocantins para a geração
de energia elétrica no País. Ora, se se mede o nível
de desenvolvimento de um povo pelo volume de seu
consumo, pela sua capacidade de consumir. Vemos
que o Brasil hoje busca o caminho, a retomada do
crescimento econômico. No entanto, depara-se com
um obstáculo: a oferta de energia elétrica, insumo tão
importante e necessário ao seu processo de desen-
volvimento. Por essas razões, também nós, do To-
cantins, nos sentimos imensamente gratificados em
ver que a natureza foi extremamente generosa co-
nosco, com nosso território. Poucas pessoas poderi-
am imaginar que de nosso Estado, que está encrava-
do no coração do Brasil, pudesse surgir algo não ape-
nas de interesse regional, mas efetivamente de inte-
resse nacional. O Tocantins, no entanto, com a sua
capacidade de geração de energia elétrica, contribui-
rá não só com a nossa região, mas com todo o País
em um momento onde a demanda reprimida se acen-
tua e em que se buscam todos os meios e recursos
para a retomada do nosso desenvolvimento. Cumpri-
mento V. Exª pelas colocações que traz esta tarde.

A SRA. THELMA SIQUEIRA CAMPOS (PPB –
TO) – Agradeço o aparte de V. Exª, como sempre de
um brilhantismo inigualável.

Senador Leomar Quintanilha, sei que V. Exª
sempre foi um representante digno de nosso Tocan-
tins e sempre teve essa postura de mostrar ao Brasil
que o Tocantins é um Estado de articulação nacional.
Tudo o que lá for feito será para o Brasil, para o futuro
do Brasil, e não só para os tocantinenses, que, ainda
por timidez, por serem novatos, neófitos na questão
do Estado e de serem cidadãos tocantinenses, po-
dem até se sentir pequenos para poder enfrentar a
imensidão do nosso País, mas é lá que está o futuro.
Eu costumo brincar dizendo que embaixo está a
Antártida, acima estão os Estados Unidos e toda a
Europa; para o norte há ainda muito caminho a ser se-
guido.

Continuando meu pronunciamento, quero agra-
decer a todos os nobres Pares que poderão aju-
dar-nos nesta causa, retomo o meu pronunciamento
agradecendo ao Líder do Governo, Senador José Ro-
berto Arruda.

Desejo fazer o restante do registro dessa impor-
tante visita, em nível nacional, do Presidente Fernan-
do Henrique. Sua Excelência, ao manifestar-se sobre
aquela agenda positiva para o Brasil, que, aliás, vem
sendo posta em prática no meu Estado e neste imen-
so Brasil novo, afirmou que o País ”está surgindo das

estranhas de si mesmo.“ Essa colocação faz-nos
pensar que aquilo que ocorre nos gabinetes, nos con-
ciliamentos políticos, nas rodas menores da fofoca
não significam o nosso Brasil verdadeiro. O Brasil cla-
ma por essa agenda positiva e esta, repito, já vem
sendo posta em prática no meu Estado e neste imen-
so Brasil novo, que, torno a repetir com muito orgulho,
é o Brasil que está surgindo das entranhas de si mes-
mo – uma expressão maternal, uma expressão femi-
nina, uma expressão de humanidade. Este novo Bra-
sil nasce no Norte e no Oeste, é um Brasil que se volta
para o futuro.

Quero concluir, Sr. Presidente, chamando a
atenção, mais uma vez, para aquilo que julgo o signifi-
cado maior desse novo esforço e dessa nova concep-
ção de desenvolvimento. Refiro-me aos conceitos de
participação, de parceria, de cooperação e solidarie-
dade que estão inspirando o novo Brasil. Tenho certe-
za de que é nessa linha, e não na da exclusão, da es-
peculação, do egoísmo das nações ou das pessoas,
que se há de promover o desenvolvimento humano e
construir o Brasil da participação e da justiça social.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senadora?

A SRA. THELMA SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Pois não, com muita honra, Senador Eduardo
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT– SP) – Sena-
dora Thelma Siqueira Campos, V. Exª mencionou
que, dentre as diversas iniciativas do Governo Siquei-
ra Campos, cerca de 30 mil crianças estão inscritas
no Programa Pioneiros Mirins. É uma iniciativa no
Estado de Tocantins que guarda relação com o Pro-
grama de Garantia de Renda Familiar Mínima e/ou
Bolsa-Escola. V. Exª menciona ainda que esse projeto
está por atingir os 139 Municípios do Estado de To-
cantins, tendo iniciado na Capital de Palmas. Eu agra-
deceria se V. Exª pudesse nos informar um pouco
mais sobre o mesmo. Vou fazer algumas indagações.
Primeiro, se o Projeto Pioneiros Mirins resultou de lei
aprovada na Assembléia Legislativa ou se ainda é
uma medida de natureza administrativa resultante de
decreto e/ou portaria. Por que a pergunta? Porque, se
pudermos definir como um direito estabelecido em lei
o fato de a família que tenha tais características–diga-
mos, que tenha crianças em faixa escolar, uma renda
até certo nível – tenha o direito, a cidadania de rece-
ber um complemento de renda definido em forma es-
pecífica, evitaremos o que ocorre hoje em algumas
regiões do Brasil, onde se estabeleceu certo tipo de
programa da mesma natureza, introduzido por etapas
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sem critérios devidamente claros, de tal maneira que
famílias em igual situação, às vezes no mesmo Muni-
cípio ou em Municípios diferentes, recebem enquanto
outras não recebem. Há alguns lugares em que se
atribuiu a certas organizações a prerrogativa de deci-
dir quais as famílias contempladas. Entretanto, por
mais sérias que sejam tais como as organizações reli-
giosas, as ONGs e assim por diante, se não estiver
claro quem pode receber o benefício, sempre haverá
distorções. A outra questão que gostaria de formular
refere-se à vigência da Lei nº 9.533, que autoriza o
Governo Federal a custear em 50% os gastos dos
Municípios que adotem programas de renda mínima
associados a educação. Em que medida o Estado de
Tocantins e seus Municípios estão entrosando o Pro-
grama Pioneiros Mirins com essa faculdade prevista
na referida Lei, ainda que por um processo gradual?
Essa Lei prevê que, nos primeiros anos – 1998, 1999,
2000, 2001 e 2002 – apenas os Municípios de menor
renda e menor receita per capita tenham o direito, ini-
ciando-se pelos de menor de renda, em direção aos
de maior renda, e, só a partir do quinto ano, todos os
demais passam a ter esse direito. Portanto, gostaria
que V. Exª pudesse nos relatar qual é exatamente a
característica da família que tem o direito, o benefício
concedido e se o Governador Siqueira Campos tem
feito uma avaliação das ações que têm sido coloca-
das em prática para eventualmente aperfeiçoá-las, à
luz da experiência própria e das demais experiências
em outros Estados, Municípios e países.

A SRA. THELMA SIQUEIRA CAMPOS (PPB –
TO) – Vou procurar, Senador, esclarecer o mais rápi-
do possível como é esse Programa. Eu gostaria muito
de falar sobre esse Programa da forma como ele me-
rece, como foi criado, por que foi criado e todo o cari-
nho que foi dedicado a ele. Esse Programa nasceu
como programa de Governo, dentro do plano de Go-
verno de 1989, do primeiro Governador eleito no To-
cantins, assim que nasceu o Estado, após a Constitui-
ção Cidadã, que o criou.

Então, em 1989, logo em janeiro, sentávamos
todos e discutíamos como fazer um plano de Governo
na área social. Assim, ele nasceu como uma medida
administrativa e vem sendo colocado como plano de
Governo, como ação governamental. E é mantido –
exceto quanto tivemos uma interrupção, quando o
Governo foi da Oposição, durante quatro anos. Po-
rém, de lá para cá, o programa vem sendo mantido
pela vontade política do Governo. Isso é que faz a di-
ferença.

Eu dizia isso ao grupo musical paulista Negritu-
de Júnior, que tem o Netinho como integrante. Ele
perguntou: ”Por que em outros Estados não há 30 mil
crianças assim, cuidadas pelo Governo“? Eu lhe dis-
se: ”Olha, o diferencial é a vontade política de fazer“.

Portanto, trata-se de um programa administrati-
vo de Governo, dirigido às famílias que ganham me-
nos de dois salários mínimos de renda e que têm en-
tre seus membros deficientes ou idosos e um número
grande de filhos. Esses são os parâmetros.

O programa nasceu no âmbito social do Gover-
no. Hoje ele faz parte do programa de jornada amplia-
da, e as crianças recebem R$45, sendo que R$15
são destinados a subsidiar a alimentação para a famí-
lia; e o restante vem em forma de bolsa-escola.

O programa vem-se desenvolvendo dentro do
âmbito do Governo, auxiliado pelas prefeituras muni-
cipais. Ele não se socorre de nenhum outro tipo de
fonte de financiamento e não se insere em nenhum
outro programa federal, de outro Estado ou de outras
cidades. Está no âmbito do Tocantins e está sendo
avaliado, principalmente agora, na sua linha pedagó-
gica, pela Secretaria Estadual de Educação, da qual
faz parte atualmente.

Para que possamos perenizar o programa, de-
vemos enviá-lo à Assembléia Legislativa para que
seja votado como lei. Entretanto, no momento, ele faz
parte da administração do Governo e atende a essas
30 mil crianças.

Tem mais: quem quiser participar do programa e
não estiver enquadrado no critério de dois salários
mínimos poderá participar. Se o pai puder pagar, ele
concederá essa bolsa para uma outra criança que
queira participar do programa e que seja pobre. Como
o dinheiro do Estado é pouco, não alcança todos os
necessitados. Trata-se de um programa aberto, parti-
cipativo e que só conta com a vontade política do Go-
verno para fazê-lo.

Posso dar mais esclarecimentos pessoalmente
a V. Exª e trazer o projeto referente ao seu desenvolvi-
mento.

O referido programa nasceu em janeiro de 1989.
Nasceu porque os dois filhos da minha mãe, José Wil-
son Siqueira Campos Júnior e José Eduardo Siqueira
Campos – hoje, Senador -, uniformizaram-se e foram
chamados de pioneiros rurais. Como viemos de São
Paulo, tínhamos um poder aquisitivo um pouco maior
e uma outra experiência cultural de vida, podíamos
contribuir com o antigo Norte de Goiás, onde se leva-
va 15 dias para chegar por meio da Belém/Brasília.
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Em homenagem a esse esforço materno, para
que seus filhos participassem da sociedade, foi criado
o pioneiro rural e, posteriormente, criamos o pioneiro
mirim no Estado, que hoje abriga 30.000 crianças.

Espero ter esclarecido V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agra-
deço a V. Exª pelas informações que nos traz. Fui Co-
lega do Governador Siqueira Campos, enquanto De-
putado Federal, de 1983 a 1987, e sou testemunha da
sua batalha cotidiana para que fosse criado o Estado
do Tocantins. Vou acompanhar ainda mais de perto o
programa sobre o qual V. Exª acaba de esclarecer.
Muito obrigado.

A SRA. THELMA SIQUEIRA CAMPOS (PPB –
TO) – Agradeço o aparte tão nobre de V. Exª.

Quero realmente contribuir com a causa defen-
dida por V.Exª.O Brasil tem a sua voz e temos que uti-
lizá-la para ampliarmos os horizontes das camadas
mais pobres do nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra por vinte minutos ao nobre Senador Leomar
Quintanilha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a nobre
Senadora Thelma Siqueira Campos, que divide comi-
go e com o Senador Carlos Patrocínio a responsabili-
dade de representar o Estado do Tocantins nesta
Casa, acaba de ressaltar a condição estratégica do
Estado de efetivamente contribuir, como Estado inte-
riorano, com a sua vocação de articular com as diver-
sas regiões importantes do País.

Talvez não seja por outra razão que, em Tocan-
tins, haja o encontro de três ecótipos diferentes: no
nosso território, há o semi-árido, que existe no Nor-
deste; o Pantanal, que existe no Mato Grosso; e uma
parte da floresta amazônica. Mas talvez não seja só
por isso que Tocantins se propõe a ser o Estado da
articulação nacional. Vemos uma imensidão da área
amazônica com baixa densidade populacional. As
Regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste são
mais populosas. É possível que o Estado do Tocan-
tins seja o estágio preparatório, o estágio contributivo,
para que a ocupação efetiva da Amazônia ocorra de
forma harmônica, para que possamos ali também ex-
perimentar um processo de desenvolvimento susten-
tado, oferecendo outras oportunidades para muitos
brasileiros que hoje mourejam, com algumas dificul-
dades, em outras regiões do País.

Não é por outra razão que o Tocantins, cingido
principalmente na sua região norte por duas das mais
importantes bacias hidrográficas do País–o Araguaia
e o Tocantins -, possa, por intermédio da geração de
energia elétrica, prover não só a nossa região, mas
outras regiões do País onde a demanda reprimida se
mostra cada vez mais acentuada, notadamente no
momento em que o Brasil se esforça para retomar o
seu ritmo de crescimento. Naturalmente, o nível de
consumo de energia elétrica aumenta, e a necessida-
de de geração se dá também nas mesmas propor-
ções.

As nascentes do Tocantins se avizinham desta
Capital, nas Águas Emendadas do Distrito Federal, e
rumam em direção ao Norte. São uma alternativa viá-
ria para esse grande interior do País, uma forma de
transporte de carga pesada de longa distância a cus-
to mais baixo, permitindo que essa imensidão de área
possa inserir-se no contexto comercial brasileiro.
Nessa região, podem-se aportar os insumos de que
necessitamos para produzir. Poderemos oferecer os
nossos produtos a preços competitivos em quaisquer
regiões, em quaisquer mercados, utilizando essa mo-
dal viária importante, muito utilizada em outros paí-
ses. Aqui, no Brasil, só recentemente foi descoberta
e, por essa razão, pela sua importância, certamente
será melhor aproveitada.

Sr. Presidente, discutimos também, no Tocan-
tins, para essa integração nacional, a importância da
mudança de matriz de transportes deste País, que
privilegiou, ao longo dos seus 500 anos de existência,
basicamente a modal rodoviária, sabidamente o sis-
tema de transporte mais caro.

Dessa forma, estamos desenvolvendo um esfor-
ço hercúleo e temos como prioridade número um no
Estado do Tocantins a implantação da Ferrovia Nor-
te/Sul.

Recentemente, o Ministério dos Transportes
nos presta informações sobre o prosseguimento das
obras da Ferrovia Norte-Sul em território tocantinen-
se. No documento, os signatários manifestaram preo-
cupação quanto à garantia dos recursos necessários
para dar continuidade à execução do projeto.

Tal preocupação, que é compartilhada por toda
a sociedade tocantinense, justifica-se pela importân-
cia que a obra representa não só para o Estado do To-
cantins, mas também para todo o País. O projeto da
Ferrovia Norte-Sul deixou de ser um projeto mera-
mente regional para ganhar contorno nacional. A sua
execução viabilizará a integração de todas as regiões
brasileiras, favorecerá o desenvolvimento do Brasil
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Central e agregará a malha ferroviária brasileira, uma
vez que funcionará como ferrovia-ponte, ligando fer-
rovias já existentes, como a Estrada de Ferro Cara-
jás, a Ferrovia Centro-Atlântica, a Ferrovia Bandei-
rantes e a Ferrovia Sul-Atlântico.

À manifestação das lideranças políticas do To-
cantins, o Ministério dos Transportes respondeu por
meio da Nota Técnica nº 82/99, da Secretaria de
Transportes Terrestres. Nela, são elencadas as ações
já concluídas, o muito que ainda falta fazer e a previ-
são orçamentária para os próximos anos.

O Decreto nº 94.813, de 01/09/1987, outorgou à
Empresa Valec – Engenharia, Construções e Ferrovia
S.A.– a concessão da Ferrovia Norte-Sul. O objetivo
do contrato de concessão é o fortalecimento da in-
fra-estrutura de transportes necessária ao escoa-
mento da produção agropecuária e agroindustrial do
cerrado setentrional brasileiro, que envolve o oeste da
Bahia, o sudoeste do Piauí, o sul do Maranhão, To-
cantins e parte de Goiás.

Implementada no âmbito do corredor Cen-
tro-Norte, a Ferrovia Norte-Sul fará a conexão dos
Estados do Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás com a
região Centro-Sul do País. Sua missão principal é a
redução do ”Custo-Brasil“, ao proporcionar transporte
de carga de acordo com padrões internacionais de
qualidade. Com extensão de 2.200 km, tem suas ex-
tremidades em Belém/PA e Goiânia/GO.

São dois ramais ferroviários:
– o ramal ferroviário norte, com 461 km de ex-

tensão, parte da região de Colinas do Tocantins e vai
até a Estrada de Ferro Carajás, em Açailândia, no
Maranhão;

– já o ramal ferroviário sul, com 502 km de ex-
tensão, parte da região de Porangatu, em Goiás, e in-
terliga-se ao sistema ferroviário existente em Sena-
dor Canedo, também em Goiás.

Os ramais ferroviários terão caráter de serviço
público e visarão à oferta de transporte eficiente e de
baixo custo, adequado ao trânsito do produto agrope-
cuário, energético, mineral e industrial, e para trans-
porte em geral no eixo Araguaia-Tocantins.

A construção está prevista em onze segmentos,
dois dos quais já se encontram concluídos:

– o trecho Açailândia – Imperatriz, no Maranhão,
com 106 km de extensão, está em operação regular
para carga e passageiros. A operação é feita median-
te convênio com a Estrade de Ferro Carajás, explora-
da pela Companhia Vale do Rio Doce;

– já o trecho Imperatriz – Estreito, na divisa com
o Tocantins, com 120 km de extensão, está pronto,

devendo ser inaugurado pelo Presidente da Repúbli-
ca nos próximos dias.

As principais características técnicas do projeto
básico são:

– velocidade máxima de 80 km/h;
– bitola de 1,60 m no ramal norte e de 1 m no ra-

mal sul;
– sistema de controle de trem de última geração;
– posicionamento das locomotivas orientado

por satélite.
Na primeira fase do projeto, foram empregados

recursos exclusivamente públicos.
Para a segunda fase, cujo início se deu agora

em solo tocantinense, estima-se um dispêndio da or-
dem de US$1,6 bilhão, com previsão de término den-
tro de cinco anos. Desse total de recursos, o Governo
Federal arcará com cerca de US$180 a US$254 mi-
lhões, cabendo o restante à iniciativa privada.

Com o escopo de atrair a participação do capital
privado, o Ministério dos Transportes decidiu reestru-
turar essa segunda fase do projeto, tendo sido já for-
mulados os respectivos estudos técnico-econômico,
financeiro e institucional, os quais receberam o acom-
panhamento do BNDES e de agências multilaterais
de desenvolvimento.

A empresa ABN-AMRO–North America Inc., de
Chicago, foi contratada para elaborar a modelagem
da estrutura público-privada da Ferrovia Norte-Sul e
desenvolver estudos visando à privatização da Valec
no próximo ano.

Nesses estudos, que foram realizados a partir
de premissas comerciais de volume e tarifa, traçou-se
a modelagem financeira do projeto.O que se propõe é
uma parceria público-privada que gere retorno atra-
ente para investidores privados e, simultaneamente,
minimize a participação governamental.

Os atuais fluxos de transporte de longa distân-
cia de cargas entre as Regiões Norte e Sul do Brasil
atingem o patamar de 45 milhões de toneladas/ano.
Esse transporte, com distância média superior a
1.500 km, é feito basicamente por carretas rodoviári-
as, a um custo de US$ 0,038 a tonelada/km. A Ferro-
via Norte-Sul estaria apta para absorver cerca de
30% desse mercado, o equivalente a 15 milhões de
toneladas, a um custo bem menor, cerca de
US$0,022 a tonelada/km.

No momento em que trago ao plenário do Sena-
do Federal informações sobre o projeto da Ferrovia
Norte Sul, gostaria de chamar a atenção dos meus
nobres Pares para a relevância desse empreendi-
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mento, que se propõe a promover uma verdadeira
transformação na matriz do transporte brasileiro.

Um País como o nosso, de dimensões continen-
tais, não pode prescindir do modal ferroviário para o
transporte dos seus produtos. A concorrência cada
vez mais acirrada do mercado mundial está a exigir a
busca de soluções que levem ao barateamento dos
custos de produção e de transporte. A redução do
”Custo-Brasil“ é condição básica para tornar os nos-
sos produtos competitivos e alavancar as nossas ex-
portações.

Está mais do que comprovada a viabilidade do
projeto. O corredor Centro-Norte é uma das regiões
do País com maior potencial de crescimento econô-
mico. Tal potencialidade pode ser mensurada na área
já atendida pela ferrovia. Estudos de mercado de-
monstram que a Norte-Sul possui um elevado fator
multiplicador de renda, com capacidade de incremen-
tar as economias locais e alcançar uma taxa de retor-
no econômico de cerca de 30%. A partir do sexto ano,
o projeto já apresentará fluxo de caixa positivo e justi-
ficará o nível de investimentos em infra-estrutura e
material rodante a partir do décimo primeiro ano,
quando estará transportando um volume de cargas
superior a dez milhões de toneladas.

Diante dessas considerações e vislumbrando
desde logo os incontáveis benefícios que a constru-
ção da Ferrovia Norte-Sul proporcionará aos brasilei-
ros de todas as regiões do País, conclamo a todos os
Senadores que se engajem nesse projeto, identifican-
do nele o início de uma nova era no setor de transpor-
tes.A atuação parlamentar, centrada na busca dos re-
cursos necessários para tornar o empreendimento
exeqüível, é de fundamental importância.

O Plano Plurianual da União para o período
2000/2003 prevê investimentos no valor global de
R$146 milhões, sendo R$49 milhões para o próximo
exercício. Por intermédio de emendas ao Orçamento
2000 e ao PPA, estamos procurando suplementar es-
ses recursos, de forma a garantir a continuidade da
obra.

Nessa luta, que é de todos os que trabalham
pelo desenvolvimento da Nação, não nos faltará a for-
ça e a abnegação comuns aos homens públicos de vi-
são.

Mais importante que isso, Sr. Presidente, é o
exemplo do sucesso que o Tocantins está tendo na
construção da usina hidrelétrica Luís Eduardo Maga-
lhães, a nossa mais importante obra, obra de enver-
gadura, de custo superior a US$1 bilhão. Muitos
questionariam: ”Como poderia um Estado novo e po-

bre ter meios e condições de fazer um investimento
de tal vulto?“.

Com a participação da iniciativa privada, esta-
mos alcançando esse sucesso não só para o Tocan-
tins, mas para o Brasil, exemplo que pretendemos re-
petir na construção da Ferrovia Norte-Sul, também de
interesse nacional, com a participação da iniciativa
privada, para que possamos, efetivamente, fazer com
que este País encontre os trilhos da prosperidade e
do desenvolvimento.

Era o que gostaria de registrar nesta tarde, Sr.
Presidente.

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

muta com o Senador Moreira Mendes, concedo a pa-
lavra, por vinte minutos, à Senadora Luzia Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso.Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho, mais uma
vez, ocupar a tribuna do Senado para fazer um pro-
nunciamento diferenciado, dentre tantos que aqui
proferi.

Não vou, neste momento, defender causas no-
bres, nem discutir ações políticas para o nosso País.
Dirijo-me a V. Exª, Sr. Presidente, e aos meus nobres
Colegas, para aqui deixar minhas palavras de despe-
dida.

Deixo esta Casa para retornar ao meu Estado,
onde darei continuidade ao meu trabalho pela melho-
ria da qualidade de vida do povo capixaba.

Ali darei às mãos ao Governador José Ignácio
Ferreira, para, juntos, associarmo-nos à concretiza-
ção de suas metas de Governo e de seus projetos,
que se têm transformado em ações positivas para o
conjunto da nossa sociedade.

Quero, aqui, inicialmente, saudar o Senador Ri-
cardo Santos, que assume a sua cadeira nesta Casa.
Homem reconhecido em nosso Estado por sua com-
petência em planejar o futuro, o Senador Ricardo
Santos se destaca também, hoje, como um homem
que honra compromissos políticos.

Tenho certeza de que ele, amanhã, ao ocupar
esta cadeira, será um parceiro desta Casa e muito
contribuirá para o aprimoramento, ainda maior, de
seus trabalhos.

Saúdo o amigo Senador Sérgio Machado, Líder
do meu Partido e companheiro de todas as horas.
Agradeço ainda, de forma especial, a visita que fez ao
Espírito Santo, atendendo a meu convite, na qualida-
de de Relator do Projeto de Reforma Política, profe-
rindo, naquela ocasião, memorável palestra para em-
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presários e formadores de opinião, além da família tu-
cana.

Não posso deixar de agradecer e elogiar a ami-
zade e o trabalho dos Senadores Gerson Camata – a
quem chamo carinhosamente de ”campeão“ – e Pau-
lo Hartung, político de grandes realizações.

Aos Deputados Federais do Estado do Espírito
Santo, meu agradecimento pelo convívio solidário e
amigo, na tarefa comum da defesa dos interesses da
nossa terra.

São V. Exªs exemplo político a ser seguido, pois
é por meio de homens públicos desse quilate que o
Espírito Santo vem crescendo e se tornando referên-
cia para o Brasil como Estado com excelente qualida-
de de vida.

Quero agradecer aos Senadores Arlindo Porto,
Geraldo Cândido e Mauro Miranda, que visitaram
nosso Estado como membros da Subcomissão de
Infra-estrutura e que, dando um exemplo de democra-
cia, realizaram uma audiência pública na Assembléia
Legislativa sobre a poluição atmosférica da grande
Vitória. Esse requerimento foi feito pelo nobre Sena-
dor Gerson Camata. Meu agradecimento sincero em
nome de todos os capixabas que participaram daque-
la discussão e que acreditam no resultado daquele
trabalho.

Agradeço também ao Senador Teotônio Vilela
Filho, Presidente Nacional do PSDB, que, ao decidir
visitar os Estados brasileiros, levando o apoio do
PSDB nacional, iniciou sua jornada pelo Estado do
Espírito Santo, atendendo à sugestão por mim formu-
lada.

Quero registrar nos Anais desta Casa, Sr. Presi-
dente, a brilhante experiência de participar dos traba-
lhos no Senado Federal. Aqui estive, por quase dois
anos, como primeira Senadora do PSDB e a primeira
do Estado do Espírito Santo. Aqui convivi com as
mentes mais brilhantes de nossa República. O Sena-
do foi, para mim, um grande mestre, e devo à convi-
vência de V. Exªs grande parte deste aprendizado.

O relacionamento de trabalho com
ex-Presidentes, ex-Ministros, ex-Governadores, Se-
nadores, além das laboriosas reuniões com os mais
altos escalões do Governo, proporcionou-me um enri-
quecedora experiência e solidificou ainda mais a cer-
teza que sempre acalantei no meu âmago: o trabalho
é a chave que abre todas as portas.

Não me furtei, nesta Casa, aos meus deveres
para com a Nação. Participei ativamente de Comis-
sões técnicas. Apresentei 57 projetos de lei, duas
emendas constitucionais, dois requerimentos e uma

indicação, além de ter ocupado a tribuna por 32 ve-
zes.

Dentre os meus projetos, destaco o que permite
a utilização do Fundo de Garantia – FGTS – para a
quitação de prestações em atraso nos financiamen-
tos habitacionais e para o pagamento de encargos
educacionais decorrentes do curso universitário de
graduação; o que prevê a alteração do Decreto-lei nº
1.191, de 27/10/71, que ”dispõe sobre os incentivos
fiscais ao turismo“; o que redefine o conceito de terre-
no de marinha (Decreto-lei nº 9.760, de 05/09/46); o
que cria o Fundo de Apoio à Microempresa; o que es-
tabelece a criação da Escola Agrotécnica Federal de
Mimoso do Sul; o que busca o ressarcimento ao Esta-
do pela indústria do fumo dos custos de tratamento
das doenças provenientes do tabagismo; e o que pos-
sibilita o acesso gratuito dos idosos às salas de cine-
ma, de segunda à sexta-feira.

Fui solidária com companheiros que, injusta-
mente, tornaram-se alvo de afirmações mentirosas,
pois sou leal, e não é da minha índole compactuar
com atitudes, a serviço de interesses escusos, que
denigram a imagem de homens de bem.

Participei ativamente das reuniões da Bancada
Feminina, pois acredito que são as mulheres as me-
lhores defensoras das causas sociais, incluindo-se aí,
de maneira especial, a saúde da mulher, a família, a
infância e a adolescência.

Sei que a Bancada Feminina faz a diferença
nesta Casa e também no Congresso Nacional, ape-
sar de sermos muito poucas.

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

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Con-
cedo o aparte a V. Exª com muito prazer.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senadora
Luzia Toledo, pelo lustrar incansável desse tempo
de convivência com V. Exª no Senado da República,
comungando os mesmos ideais, os mesmos ansei-
os – V. Exª na defesa intransigente dos interesses
do seu Estado, e eu na defesa dos interesses do
meu Mato Grosso do Sul; sou seu vizinho de cadei-
ra, de assento -, aprendi a admirá-la e a respeitá-la
pelos predicados que toda a Casa reconhece em V.
Exª: predicados da lealdade, da honestidade, da dig-
nidade, da abnegação, da assiduidade, do compa-
nheirismo, da maneira afável com que V. Exª sempre
distinguiu os seus Colegas do Senado da República
e este Senador, particularmente. Uma despedida é
sempre algo que machuca um pouco, é sempre algo
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que compunge os corações. No instante em que V.
Exª se despede do Senado da República, fazendo
um retrospecto dos seus trabalhos, quero registrar
nos Anais desta Casa o meu apreço, a minha soli-
dariedade, o meu respeito, a minha grande admira-
ção por V. Exª. O Espírito Santo foi muito honrado
com o trabalho que V. Exª desenvolveu aqui não só
em favor do seu Estado, como em favor da nossa
Pátria. Ouço esse discurso de V. Exª com muita
emoção, porque nos tornamos amigos e, às vezes,
até mesmo falando como ”vizinhos“, pude sentir o
que V. Exª tem dentro do seu coração. Com a inteli-
gência e com a razão, V. Exª descortinou seus argu-
mentos; com o coração V. Exª considerou o povo
brasileiro e, em particular, o povo capixaba.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Ramez Tebet, pelas suas
palavras. V. Exª preside o Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar do Senado Federal e presidiu a CPI
do Judiciário, da qual participei como membro inte-
grante. O seu aparte é muito bem-vindo e muito con-
tribui para o meu discurso. V. Exª realmente é um
desses raros homens públicos que fazem da vida
política um sacerdócio. Muito obrigada pelo aparte e
pelas palavras com que se refere ao meu jornal, em
que faço realmente um balanço da minha passagem
pelo Senado. A vida é uma passagem. Passei por
aqui, e foi uma experiência enriquecedora.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora
Luzia Toledo, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Con-
cedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora
Luzia Toledo, sou cristão e professo a minha religião
com muita fé. Acredito em Deus e na Santíssima
Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Sei que Ele a
iluminou durante sua passagem nesta Casa e tenho
certeza absoluta de que continuará a iluminá-la em
sua trajetória política. Hoje, pela manhã, eu a vi,
com aquele ardor, com aquela vibração, vestida de
vermelho, mostrando a força interior com que exerce
suas atividades. Acompanho as suas discussões, o
seu trabalho na Presidência da Comissão de Educa-
ção e também os projetos de grande valor que tem
apresentado, voltados principalmente para o lado
social, para as crianças, para as escolas, sempre
com o objetivo de melhorar a vida do brasileiro.
Hoje, V. Exª está vestida de branco, trazendo a paz
e a harmonia, mostrando aquele vigor pelo bem,
cuja demonstração é permanente com seus colegas
desta Casa e com os funcionários. Às vezes, em

conversa com os funcionários, observamos que eles
têm sempre palavras elogiosas com relação a al-
guns Senadores e Senadoras, pelo respeito com
que são tratados, e V. Exª é uma dessas pessoas.
V. Exª pertence não apenas à bancada feminina,
mas também à bancada dos bons Senadores. V.
Exª tem demonstrado isso. O Senador Ramez Tebet
disse que é triste a despedida, mas, para mim, esta
não tem lenço branco. Sentiremos saudades, mas
não perderemos a oportunidade de ver o seu traba-
lho registrado pela imprensa. Poderemos também
telefonar, de vez em quando, para saber o que está
acontecendo. Quem sabe, pegarmos um avião e ir-
mos a Vitória, a fim de cumprimentá-la pelas êxitos
que, sem dúvida, ocorrerão em sua caminhada polí-
tica. Que Deus continue a protegê-la! Tenho certeza
de que o seu sucesso será irreversível, por toda a
bondade que espelha naquilo que apresenta neste
Congresso.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sena-
dor Romeu Tuma, agradeço a V. Exª pelo aparte,
agradeço suas palavras, com as quais comungo.
Como sempre disse, venho de um lar muito pobre,
sou filha de lavradores, e troquei de família aos seis
anos de idade. A história de minha vida é diferencia-
da – tenho certeza disso – pelas bênçãos que rece-
bi de Deus. Nasci em uma família muito boa, com a
qual me relaciono até hoje, mas foi a minha segun-
da família que me deu condições para que eu che-
gasse onde cheguei. O que consegui foi fruto de
muita determinação e de muita fé em Deus. Agrade-
ço as palavras de V. Exª, Senador Romeu Tuma. Eu
já respeitava e admirava V. Exª antes desta convi-
vência aqui no Senado, sentimento que se tornou
mais evidente com a convivência amiga e solidária
no dia-a-dia de trabalho.

Muito obrigada, Senador Romeu Tuma.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – Sena-
dora Luzia Toledo, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Con-
cedo o aparte ao Senador Sérgio Machado, Líder do
meu Partido.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – Cara
Senadora Luzia Toledo, foi uma satisfação muito
grande conviver com V. Exª nesse período. V. Exª é
uma pessoa muito especial, pela garra e pela cora-
gem que tem demonstrado em sua luta. O seu cami-
nho não é feito apenas de esperanças, mas, sobre-
tudo, de desafios. V. Exª é aquele tipo de pessoa
que não fala, faz! Sabe cultivar as amizades, com
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esse seu jeito de falar, de manifestar suas opiniões.
Participou ativamente da nossa Bancada, sempre
discutindo com interesse as questões relativas ao
Estado do Espírito Santo e ao Brasil. Sempre soube
discernir o individual do coletivo, priorizando, toda-
via, o aspecto coletivo. Foi uma satisfação muito
grande tê-la integrando a nossa Bancada, que tenho
o privilégio de liderar. Hoje, V. Exª está dizendo um
até breve ao Senado: retorna ao seu Estado para
enfrentar um novo e grande desafio. Tenho certeza
de que o Estado do Espírito Santo ganhará muito
com a sua presença, com a sua luta. A nossa ami-
zade se tornará cada vez mais profunda e a admira-
ção que tenho por V. Exª será cada vez maior. V.
Exª deixa aqui 80 amigos, e, embora não esteja
exercendo seu mandato, a amizade continuará a
mesma. Continuaremos ao seu lado em suas bata-
lhas. Tenho certeza de que a minha manifestação
representa o pensamento de toda a Bancada tuca-
na, na qual V. Exª conseguiu ser unanimidade – era
a nossa única representante feminina –, com uma
participação sempre ativa, muito leal e amiga, insti-
gando-nos a grandes debates, apresentando solu-
ções para os problemas que surgiam, sempre lutan-
do ao nosso lado. V. Exª foi uma companheira
exemplar. Essa é a lembrança que V. Exª deixa no
Senado e que estará sempre presente em nossas
lutas. Vá em frente e continue sendo aquela guerrei-
ra que luta com paixão, Senadora Luzia Toledo! Mu-
ito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência apela aos Srs. Senadores para que sejam bre-
ves em seus apartes, considerando que o tempo da
oradora está quase esgotado. Ninguém vai impedir as
manifestações dos Srs. Senadores, mas faço este
apelo tendo em vista que, na Ordem do Dia, constam
matérias que necessitam de votação nominal.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sr. Pre-
sidente, vou concluir o meu discurso. Em seguida,
concederei os apartes aos Srs. Senadores que os so-
licitaram.

Antes, quero dizer ao Senador Sérgio Machado
que esse período de convivência junto à Bancada do
PSDB, sob a liderança de S. Exª, foi bastante provei-
toso. Aprendi muito. Quando S. Exª visitou o meu
Estado – fato a que já me referi hoje, em meu discurso
– e proferiu aquela palestra para os nossos empresá-
rios, para os nossos formadores de opinião e para a
nossa família tucana, o meu conceito em relação a S.
Exª cresceu: levo de S. Exª a imagem de um político
sério, competente e, mais do que isso, solidário. É

muito importante ser solidário com os companheiros.
Desse modo, na essência da palavra, V. Exª é um
verdadeiro líder, Senador Sérgio Machado. Agradeço
as suas palavras.

Aproveito a oportunidade para dizer que o Esta-
do do Espírito Santo está de portas abertas para re-
ceber todos os Senadores desta Casa. Espero que V.
Exª, Senador Sérgio Machado, continue a nos visitar
como amigo, porque é dessa forma que o recebemos.

Retomo a leitura do meu pronunciamento:
Por intermédio de minha luta por uma participa-

ção igualitária no poder, fui convidada pelo Governo
de Portugal para, em visita àquela nação, defender o
sistema de cotas partidárias, hoje vigente em nosso
País.

É necessário que a mulher rompa o estigma da
política sem qualidade. Urge que ações positivas se-
jam realizadas para criar um incentivo maior àquelas
que labutam em uma dupla jornada de trabalho.

Sabemos que, quando uma mulher abraça uma
causa, ela se doa por inteiro e faz de sua luta um obje-
tivo de vida. Prova maior dessa afirmação são as va-
lorosas Senadoras e Deputadas Federais integrantes
do Congresso Nacional.

Não posso aqui me esquecer da ala feminina
anônima, que participa em suas comunidades, exer-
ce sua liderança, buscando a eleição de candidatos
nos quais acredita e confia; das mulheres chefes de
família, hoje grande parcela da nossa sociedade, que,
enfrentando discriminações e dificuldades, seguem
seus rumos, vencendo desafios e mostrando sua ca-
pacidade de fazer florescer uma família; das mulheres
trabalhadoras, que deixam cedo seus lares em busca
de complementação da renda familiar para melhor
sustentar seus filhos.

Enfim, quero lembrar todas as mulheres, que
vêm ocupando seu espaço na sociedade, abrindo-se
como se abrem as rosas, para mostrar seu valor pro-
fissional e familiar. A essas guerreiras femininas, a mi-
nha admiração, pela coragem e determinação de
construir um mundo melhor.

Registro também o trabalho da Associação Bra-
sileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ,
entidade que tenho a honra de presidir em meu Esta-
do. A ABMCJ vem, entre tantas ações, prestando as-
sistência jurídica a mulheres carentes, portanto, à fa-
mília, em vários Estados brasileiros, mostrando que,
por meio da união e da solidariedade, faz-se justiça.

Não posso deixar, Sr. Presidente, de citar os
Prefeitos do meu Estado. Fui, durante o exercício de
meu mandato, uma porta aberta para todos aqueles
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que me procuraram. Visitamos Ministros e Secretári-
os em busca da tão necessária verba, que se materia-
liza, em cada cidade, em benefícios à população. Re-
gistro, ainda, que, em todas as peregrinações, tive
apoio do Secretário de Representação do Governo
do Estado do Espírito Santo em Brasília, Dr. Nilton
Andrade. Orgulha-me muito cada real recebido e apli-
cado em saneamento básico, educação, saúde e se-
gurança e em tantas áreas carentes dos nossos Mu-
nicípios.

Desejo, neste momento, Sr. Presidente, fazer
um agradecimento especial a um amigo também es-
pecial, o Governador José Ignácio Ferreira. Busquei
exercer meu mandato tendo como espelho sua atua-
ção nesta Casa. E tenho certeza de que cumpri a
meta por mim estabelecida: a de ajudar o meu Estado
e ser uma colaboradora efetiva nos momentos em
que fui solicitada.

Quero deixar uma mensagem ao Presidente
Antonio Carlos Magalhães. Ter trabalhado sob a pre-
sidência de S. Exª foi muito importante. Pude, ao lon-
go desses meses, conhecer um pouco da personali-
dade de S. Exª e, vislumbrando-a, passei a nutrir uma
admiração ainda maior por sua pessoa. Acredito em
homens determinados, na fortaleza do caráter e na
capacidade de transformar sonhos em realidades. O
Presidente Antonio Carlos Magalhães é uma dessas
raras pessoas que fazem de sua vida pública um sa-
cerdócio.E S.Exª o faz com sabedora e competência.

Peço, agora, licença aos meus ilustres Pares
para agradecer, de forma carinhosa, ao grupo político
que me apóia em meu Estado, que se fez presente
em todas as horas, incluindo-se as madrugadas, mi-
nistrando seus ensinamentos, doando sua amizade e
sendo uma grande fonte de incentivo nos momentos
difíceis.

Deixo o meu abraço especial para cada funcio-
nário do Senado Federal, trabalhadores anônimos
que nos dão sustentação para o exercício de nossas
funções.

À minha equipe de trabalho, o meu carinho, o
meu muito obrigada! Por intermédio deles, busquei
realizar quatro anos em dezessete meses.

Ao povo capixaba, o meu abraço afetuoso, o
meu agradecimento por tantas sugestões, e-mails, te-
lefonemas, abraços, acenos, sorrisos e pelo carinho
que permeou e vem permeando as nossas relações.

Sei que aqui aprendi muito. E espero, dentro da
minha humildade, ter representado, mesmo que em
uma ínfima parte, algo de bom para V.Exªs, seja por mi-
nhas ações, por meu trabalho ou por minha amizade.

Deixo aqui bons amigos e é para eles que afirmo
que sou uma ”construtora de pontes“. Elas estão er-
guidas e firmes. Elos vivos que unem idéias, ações e
sentimentos.

Dedico todo o meu trabalho exercido nesta
Casa a dois segmentos: à família, primeiramente – já
que tive o privilégio de ter duas –; e a todos os inte-
grantes da terceira idade ou melhor idade, geração
que amo por seus ensinamentos, sua rica experiên-
cia, seus sonhos construídos e, ainda, seu fôlego
para lutar por uma velhice mais respeitosa e, portan-
to, mais justa.

Quero ouvir, agora, com muito prazer, os apar-
tes, começando pela Senadora Heloísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência solicita aos Srs. Senadores que restrin-
jam os apartes a um minuto no máximo, para que
possamos dar início à Ordem do Dia.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dora Luzia Toledo, despedir-se em um minuto, após
uma convivência de muito tempo, sempre é extre-
mamente complicado, mas, para respeitar o Regi-
mento e possibilitar que todos os Senadores façam
apartes, serei breve. Falo em meu nome, em nome
de todos os companheiros do Bloco PT e PDT e,
com certeza, em nome da Bancada feminina não
apenas do Senado, mas do Congresso Nacional,
que tantas vezes ocupou a casa de V. Exª nas inter-
mináveis, valorosas e produtivas reuniões para de-
fender os interesses das mulheres espalhadas por
esta nossa gigantesca e maravilhosa Nação brasilei-
ra. Em muitos momentos, estivemos, de fato, defen-
dendo posições contrárias, fazendo disputas políti-
cas, com veemência ou não, em campos opostos,
mas não poderia deixar de dar meu abraço fraterno
e solidário à querida companheira de caminhada em
defesa das mulheres deste País. V. Exª está saindo,
mas certamente ficará como parte de nossos cora-
ções na Bancada feminina do Congresso Nacional.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Agra-
deço seu aparte, nobre Senadora Heloisa Helena.
Nesta Casa, todas as Senadoras são muito compe-
tentes, mas levo de V. Exª a impressão da mulher
guerreira – e V. Exª realmente o é para o Brasil inteiro.
Todos temos V. Exª como aquela que defende seus
ideais com muita bravura e com a certeza do ponto a
que quer chegar.

O Sr. Pedro Piva (PSDB – SP) – V. Exª me
permite um aparte?
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A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Ouço
V. Exª, nobre Senador Pedro Piva.

O Sr. Pedro Piva (PSDB – SP) – Nobre Sena-
dora Luzia Toledo, antes mesmo da chegada de V.
Exª a esta Casa, já tínhamos um pequeno convívio.
Eu ouvia o nosso querido Governador José Ignácio
Ferreira falar tanto da pessoa de V. Exª como sua
substituta que já nutria por V. Exª uma simpatia mui-
to grande. Essa simpatia, nobre Senadora, transfor-
mou-se em admiração e respeito. A atuação de V.
Exª nesta Casa foi digna da mulher brasileira. Sou
um pouco mais radical do que a nobre Senadora
Heloisa Helena: há pouco tempo, quando passaram
uma lista pelo Senado no sentido de que fossem as-
segurados 25% das cadeiras para as mulheres, eu
perguntava por que esse percentual e não 50%, já
que 50% das mulheres deveriam ter o mesmo direi-
to dos 50% dos homens. Quem sabe, nobre Sena-
dora Luzia Toledo, se não seria pela combatividade,
pela raça, pela determinação da mulher brasileira
que, com esse percentual de 10% – que é a repre-
sentação feminina nesta Casa -, elas fazem tanto
barulho, tanto movimento e contribuem tanto para
esta Nação, que se eqüivalem a quase 90% dos ho-
mens. Parabéns pela sua atuação, Senadora! O seu
caminho continuará largo e tenho certeza de que a
sua atuação no Espírito Santo repetirá o sucesso
que teve entre nós todos nesta Casa. Felicidades!

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada, Senador Pedro Piva. É com prazer que
ouço a sua fala, considerando que realmente existe
entre mim e V. Exª uma relação de amizade que an-
tecede a minha permanência no Senado por esse
período de quase dois anos. Sou uma admiradora
de V. Exª e, portanto, fico muito feliz. Mas a Deputa-
da Rita Camata já apresentou o projeto de 50%.
Portanto, já estamos trabalhando em cima das cotas
de 50%.

O Sr. Pedro Piva (PSDB – SP) – Com o meu
apoio.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Que
ótimo!

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª
me concede um aparte, Senadora?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Conce-
do o aparte ao Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senadora
Luzia Toledo, acho que a minha saudação a V. Exª se
apequena diante do testemunho de tantos compa-
nheiros que conviveram com V. Exª durante esse ano

e meio, companheiros e companheiras de todos os
partidos e de todos os Estados brasileiros. Mas sei
que convivemos aqui, e haveremos de conviver em
outros tempos, com uma mulher que trouxe a figura e
a ternura da mulher do Espírito Santo para dentro do
Senado, a primeira Senadora capixaba. A Senadora
da ternura, do carinho, da afabilidade, mas a Senado-
ra guerreira na hora de brigar pelas coisas do nosso
Estado. E quero afirmar, perante os Companheiros
todos, porque conheço V. Exª, conheço a sua história,
a sua trajetória, que a carreira política de V. Exª, que a
vida de V. Exª é um hino de aclamação à democracia.
Num regime democrático, percebemos que as pesso-
as podem vir lá de baixo, desde que sejam autênticas,
desde que tragam as marcas das lutas que foram tra-
vando pelo seu caminho. Elas vão crescendo, vão su-
bindo e vão cada vez mais se agarrando no coração
do povo, porque, embora subindo, não esquecem
nunca as marcas que deixaram para trás, as marcas
da exclusão, do sofrimento e da luta, e levam essas
marcas impressas no seu caráter, o que as credencia
sempre a lutar mais em favor daqueles que ficaram lá
e que também querem ascender. De modo que, ao
cumprimentar V. Exª, gostaria de dizer que foi um pri-
vilégio termos convivido aqui no Senado durante esse
ano e meio, e que o Espírito Santo merecia ter agora,
com a chegada do Ricardo, com o Paulo Hartung e
eu, quatro Senadores, para que V. Exª continuasse
aqui com a gente.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada, Senador Gerson Camata. Agradeço as pa-
lavras proferidas por V. Exª. Já demonstrei nesta
Casa o apreço, o carinho, o respeito e a admiração
que tenho por V. Exª. De modo que ter estado aqui
ao lado de V. Exª foi muito importante para mim, foi
muito importante para o Estado do Espírito Santo.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – V. Exª
me permite um aparte, Senadora Luzia Toledo?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Con-
cedo o aparte ao Senador Roberto Saturnino.

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Nobre
Senadora Luzia Toledo, também quero cumprimen-
tar V. Exª pela marca que deixa nesta Casa, marca
de seriedade, de dedicação, de defesa dos interes-
ses do seu Estado, marca de atuação de uma mu-
lher com vida política, admirada por todos. Enfim,
quero deixar também a minha admiração, nobre Se-
nadora, e agradecer a V. Exª o privilégio que me deu
dessa convivência, que deixou esse sentimento que
procuro retratar, na brevidade possível, premido pelo
tempo, que o Presidente pede que seja o mais curto
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possível. Cumprimento e parabenizo V. Exª por tudo
que deixou nesta Casa, especialmente pelo senti-
mento de admiração de todos.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada, Senador Roberto Saturnino. Todos sabe-
mos, não só nesta Casa, mas no País inteiro, o quan-
to V. Exª é valoroso, uma pessoa voltada para os seus
princípios morais e éticos. Portanto, a sua contribui-
ção à minha despedida hoje vem calar muito forte
dentro do meu coração. Muito obrigada.

A Srª Thelma Siqueira Campos (PPB – TO) –
Permite-me V. Exª um aparte?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Conce-
do o aparte à Senadora Thelma Siqueira Campos.

A Srª Thelma Siqueira Campos (PPB – TO) –
Senadora, só para dar o meu até breve, pois espero
vê-la aqui, usufruindo dos 50% do projeto de lei da
sua coestaduana, e que V. Exª volte eleita em 2002,
se Deus quiser. Quero também que V. Exª faça sem-
pre programas de televisão para que possamos matar
a nossa saudade não só das suas opiniões, do seu
posicionamento, da sua postura, mas também de
como fazer uma boa moqueca capixaba – que, por si-
nal, estava uma delícia; eu fiz na minha casa. Sauda-
des já!

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada, Senadora Thelma. Éramos seis, e continu-
am seis agora, com V. Exª. Tenha a certeza de que as
seis mulheres aqui fazem a diferença. Portanto, sei
que V. Exªestá dando uma grande contribuição a este
País, e espero que ensine a tantos outros a fazer a
moqueca capixaba, porque moqueca só a capixaba.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Conce-
do o aparte, com muito prazer, ao nobre Senador Ber-
nardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senadora
Luzia Toledo, um paraibano célebre, logo após a re-
democratização de 46, José Américo de Almeida, de
A Bagaceira, voltava à sua terra e dizia que ”voltar é
uma forma de renascer, e ninguém se perde no cami-
nho da volta“. O que estou vendo aqui é que todos es-
tão mais do que ansiosos pela sua volta. Se realmen-
te é uma forma de renascer, e se ninguém se perde
no caminho da volta, volte, como voltaram alguns co-
legas que eram suplentes e hoje são titulares. Acho
que V. Exª recebe uma consagração, em tão pouco
tempo na mais alta Casa Legislativa do País, e essa
consagração há de se refletir no seu Estado, onde V.
Exª acaba de assumir o quarto mandato de Senado-

ra, conforme ouvi aqui pelo nosso Senador Gerson
Camata. Meus cumprimentos e não se esqueça: nin-
guém se perde no caminho da volta.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada, Senador Bernardo Cabral, que é um pro-
fundo conhecedor desta Casa. Tive o prazer de vê-lo
trabalhando na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, com aquele ardor, aquela determinação;
eu, que já o conheço há tanto tempo, se tive um pra-
zer a mais foi o de conviver no Senado com V. Exª. V.
Exª é um mestre. Portanto, fiquei muito feliz com essa
convivência, que foi tão rica.

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

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Conce-
do o aparte ao Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nadora Luzia Toledo, a angústia do tempo não me
permite dizer tudo o que eu desejaria. Assim, só me
resta dizer que a ausência do meu amigo José Igná-
cio Ferreira foi largamente compensada, no meu afe-
to, pela presença de V. Exª, que logo soube conquis-
tar a mim e todos os seus colegas com a sua ternura e
com seu modo cordial de ser. Por outro lado, devo re-
gistrar que V. Exª sempre dignificou a representação
capixaba. Assim, lamentando a sua ausência, só pos-
so desejar-lhe boa sorte na missão que vai desempe-
nhar. Leve a minha saudade com V. Exª.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sena-
dor Jefferson Péres, quero agradecer a V. Exª e falar
do que foi a nossa convivência neste Senado. Falo so-
bre hoje. Parabenizo-o pelo relatório de hoje no Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar. Ali vi um ho-
mem íntegro, um homem sério, um homem profundo,
um homem que realmente dignifica o País neste Se-
nado. Essa é a referência que levo de V. Exª. Se eu pu-
desse, faria, desta tribuna, um convite a V. Exª para
retornar ao PSDB, porque V.Exª realmente dignificará
o partido em que estiver pela sua forma de se condu-
zir na política.

Muito obrigada pelas suas palavras.
O Sr. Djalma Bessa (PFL – BA) – Permite-me V.

Exª um aparte?
A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Ouço V.

Exª com prazer.

O Sr. Djalma Bessa (PFL – BA) – Estimada
Senadora Luzia Toledo, atente V. Exª para as mani-
festações de simpatia, de apreço e de aplauso que
vem recebendo. Isso é tudo, a manifestação é da
Casa, porque enquanto uns falam em nome próprio,
outros falam em nome da bancada. E V. Exª merece
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essa consagração, pois no pouco tempo que pas-
sou aqui, porque pela sua simpatia era para prosse-
guir mais, demonstrou a sua competência e a sua
eficiência. Tive o privilégio de me encontrar com V.
Exª seguidas vezes nas comissões e posso atestar
que a sua eficiência e o seu brilho no plenário é
também a eficiência, o brilho e a capacidade nas co-
missões. V. Exª não só honrou o seu Estado como
dignificou a sua gente. E não chegou aqui por aca-
so, mas graças ao trabalho que já vinha e vem em-
preendendo pela sua gente e pelo seu povo. Por
certo vai atuar em outra frente. E basta que V. Exª
tenha em outras frentes a atuação que teve nesta
Casa para merecer nota dez, uma nota ótima. V.
Exª nos deixa, é verdade, mas em compensação
não haveremos de esquecê-la jamais, pela sua assi-
duidade, pela sua eficiência, pela sua simpatia, Se-
nadora Luzia Toledo. Leve, portanto, os nossos pa-
rabéns pelo trabalho que realizou nesta Casa e, por
outro lado, os nossos votos de boa sorte, porque
haverá de servir ao Espírito Santo em qualquer ór-
gão, em qualquer posto, por mais alto e elevado que
seja, da maneira eficiente que sempre atuou aqui,
pois V. Exª está preparada para exercer um manda-
to político ou um cargo administrativo sempre com a
melhor qualidade, com a melhor ênfase e com a ma-
ior eficiência. Parabéns, Senadora Luzia Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada, Senador Djalma Bessa. Da mesma forma,
quero registrar que foi muito boa a experiência de
tê-lo tido a meu lado nas Comissões, já que V. Exª é
uma pessoa sincera e batalhadora, que tem o res-
peito do seu povo porque é uma daquelas pessoas
que se doam com amor, com carinho e com muita
competência.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senadora
Luzia Toledo, V. Exª me concede um aparte?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Com
muito prazer, Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Dizem que
”o amor é eterno enquanto dura“, mas pensei que V.
Exª duraria conosco o tempo todo. Com todo respeito
ao novo Senador, mas ele estava indo muito bem na
Secretaria do Planejamento, que vai sentir um vazio
enorme. Sinceramente, com todo o carinho e respeito
que tenho por ele, penso que planejamento é algo sé-
rio; as pessoas já não estão mais levando tão a sério
o planejamento. Não tenho nenhuma dúvida e con-
cordo com o que foi dito por um colega nosso: há mui-
to tempo que o Espírito Santo precisava de uma Se-
cretaria de Turismo à altura, com capacidade, com

competência. Há pessoas no Espírito Santo que pen-
sam que turismo significa receber os mineiros na épo-
ca de praia; não têm a visão para entender o significa-
do e a importância da Secretaria de Turismo. Penso
que V. Exª, indiscutivelmente, vai para um lugar vital e
vai mostrar àqueles mineiros, que saem de Minas Ge-
rais e levam tudo, o pão, o queijo, vão com os carros
ultracarregados, levando até os jornais da semana
atrasada, para não comprarem jornal novo naquele
Estado, como será o turismo no nosso querido Espíri-
to Santo daqui para frente. Não tenho nenhuma dúvi-
da que a sua passagem pela Secretaria será um ates-
tado de vinda definitiva. V. Exª vai desprezar os 50%
da Rita Camata, virá por força própria, por capacida-
de própria. Do fundo do meu coração, quero dizer que
V. Exª encantou esta Casa, pelo seu carinho, pelo
seu afeto, pela sua amizade, pela sua simpatia, pela
sua capacidade, pela preocupação que tinha em co-
nhecer as questões e, perdoe-me a franqueza, pela
humildade com que, às vezes, V. Exª se dirigia aos
colegas para perguntar o que determinadas questões
significavam e qual seria a melhor maneira de resol-
vê-las. V. Exª foi uma Senadora do mais alto gabarito,
da mais alta capacidade, da mais alta competência.
Temos por V. Exª não apenas o afeto, não apenas o
respeito, não apenas a tristeza em vê-la sair, mas, de
um modo muito especial, somos todos cabos eleitora-
is e iremos ao microfone dizer: o lugar dela é no Sena-
do da República. Um carinho e um afeto muito grande
a V. Exª.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Sena-
dor Pedro Simon, dentro deste Plenário e dentro do
contexto nacional, V. Exª faz a diferença, e V. Exª sabe
disso. E eu não poderia deixar de registrar que a sua
fala, fazendo essa mistura de capixaba e mineiro, a
sua competência aqui dentro deste Senado e tam-
bém as suas tiradas inteligentes e sagazes fazem
com que eu já saia daqui com vontade de voltar.
Aguardo V. Exªno Espírito Santo para a próxima cam-
panha, se Deus quiser. Tenho certeza de que com a
fala de V. Exª chegarei aqui mais facilmente. Muito
obrigada.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Ouço
V. Exª com prazer.

O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Senadora
Luzia Toledo, V. Exª não passou indiferente por esta
Casa. Está deixando o seu nome e a luz que o seu
nome encerra e expressa. V. Exª luziu aqui. Como o
tempo é pouco, vou fazer apenas um registro.
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Ontem tive a oportunidade de proferir um parecer fa-
vorável a um importantíssimo projeto de lei comple-
mentar, de autoria de V. Exª, fortalecendo os recur-
sos dos Municípios. A luta municipalista de V. Exª
não tem melhor símbolo, não tem melhor exemplo
do que aquele projeto apresentado por V. Exª, que
ontem examinamos e apreciamos na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. Um projeto que
amplia o pagamento do Imposto sobre Serviços de
qualquer natureza para os Municípios onde se reali-
zam, onde são prestados os serviços. V. Exª deixou
aqui a sua marca, deixou aqui a sua luz, a luz da
Luzia Toledo. Parabéns pelo mandato que exerceu.
Desejo que no futuro, como Secretária de Estado,
tenha também um desempenho semelhante a este
que teve aqui. Receba o nosso abraço, a nossa sa-
udade e a certeza de que fará falta nesta Casa.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada, Senador Fogaça. V. Exª também sabe da
admiração que tenho pelo trabalho que desenvolve
nesta Casa, pelo homem sério que é, pelo respeito
que o povo tem por V. Exª. Foi dessa forma que co-
mecei a admirá-lo e a querer ficar perto de V. Exª
sempre que pude. Espero que seja o padrinho de
pelo menos esse projeto, a fim de que ele realmente
não pare nas Comissões da Câmara dos Deputa-
dos. Tenho cinco projetos na Câmara dos Deputa-
dos. Espero que pelo menos esse, que visa ajudar
os Municípios deste País, ande a galope. Muito obri-
gado por suas palavras.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Ouço
V. Exª com prazer.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Nossa ca-
ríssima e eminente Senadora Luzia Toledo, não po-
deríamos deixar de trazer, ainda que por este minu-
to, a nossa palavra de congratulação ao Espírito
Santo, por ter mandado ao Senado uma pessoa
como V. Exª. Com tudo o que V. Exª representa –
pela dedicação, pela lhaneza que a caracteriza, pela
inteligência, pela cultura -, V. Exª mostra o que é o
Espírito Santo, aquele Estado que respeitamos, ad-
miramos, até mesmo pela inteligência na escolha de
seus representantes. A eleição de V. Exª confirma
essa capacidade de escolha do povo capixaba.
Meus parabéns! Quero concluir levando os meus
melhores votos de muito sucesso na tarefa que V.
Exª enfrentará daqui para frente. Não tenho dúvida
de que a Secretaria do Turismo ficará enriquecida
pelo trabalho, pela dedicação, pela inteligência e

também pela objetividade com que V. Exª trata as
matérias. Meus parabéns, muito boa sorte, muito su-
cesso, tudo de bom! Iremos, se Deus quiser, a Vitó-
ria, para visitá-la na Secretaria, para reforçar e reite-
rar o nosso abraço.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada, Senador José Alencar. É um prazer muito
grande receber o seu aparte, a sua contribuição.
Tantas vezes viajamos juntos no mesmo vôo, junta-
mente com a sua esposa, e o nosso convívio nas
comissões sempre foi de carinho, amizade e muito
trabalho. Levo de V. Exª essa ternura, essa forma fi-
dalga de tratar os seus companheiros. Isso é muito
importante.

Muito obrigada, Senador José Alencar.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Permite V.
Exª um aparte?

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Ouço
V. Exª com muito prazer.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Eminente
Senadora Luzia Toledo, ao aparteá-la o nobre Sena-
dor Pedro Simon fez referência ao relacionamento
entre mineiros e capixabas. Quero cumprimentar a
uns e a outros – aos mineiros e aos capixabas –
pela modo pacífico com que souberam terminar
aquele litígio existente entre os dois Estados. Nós
do Piauí, infelizmente, ainda temos com o Ceará
uma zona de litígio, que tudo tenho feito para tam-
bém ver encerrado. Mas o meu aparte é para trazer,
em nome da Liderança do Partido da Frente Liberal,
os meus cumprimentos. E o faço por duas razões:
pela maneira com que V. Exª se conduziu no plená-
rio desta Casa e nas comissões – todos os seus Co-
legas já disseram isso e têm razão. Uma maneira
eficiente, denodada, de afinco, de interesse público,
de zelo, de cuidado com as coisas com que tratou,
inclusive presidindo comissões, como eu a vi por di-
versas vezes. E do lado pessoal e humano, a figura
encantadora, amena, plena de afeto, de respeitabili-
dade, e até por que não dizer, uma imagem de um
orvalho que caiu sobre todos nós nesta Casa. Para-
béns e muita sorte, Senadora e Secretária!

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Peço a V. Exª que considere o aparte de to-
dos os Colegas. Nós já passamos 35 minutos da
Hora do Expediente, graças ao prestígio de V. Exª
nesta Casa e ao seu eficiente trabalho. Acredito que,
dizendo essas palavras, estou falando em nome de
todos os que queriam aparteá-la e, ao mesmo tem-
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po, felicitando o Espírito Santo por ter tido uma Se-
nadora do seu valor.

O Sr. Paulo Hartung (PPS – ES) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O Sr. Paulo Hartung (PPS – ES) – Se V. Exª
pudesse abrir apenas uma exceção para um repre-
sentante do Espírito Santo, eu ficaria muito feliz.
Posso, inclusive, ser muito breve.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência concorda com V. Exª

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Ouço
o aparte do Senador Paulo Hartung.

O Sr. Paulo Hartung (PPS – ES) – Senadora
Luzia Toledo, neste momento importante da vida
pessoal e política de V. Exª, quero trazer a minha sa-
udação e o meu abraço. Cheguei um pouco atrasa-
do a esta sessão, porque queria trazer uma surpre-
sa agradável para V. Exª. Fiz questão de buscar no
aeroporto o Prefeito de Vitória, Luiz Paulo, com
quem V. Exª foi eleita Vice-Prefeita de Vitória, para
que ele aqui estivesse neste momento muito impor-
tante da vida e da trajetória de V. Exª. Deixo o meu
abraço particular a você – nem vou dizer V. Exª, por-
que é uma amiga – e o meu desejo de muito suces-
so nessa nova tarefa no Espírito Santo. Quero, ao
mesmo tempo, saudar o nosso ex-Secretário de Pla-
nejamento, o nosso professor na Escola de Econo-
mia, Dr. Ricardo Santos, que está chegando a esta
Casa, desejando-lhe que desenvolva um bom traba-
lho em nome do Espírito Santo e em nome do Bra-
sil. Muito obrigado.

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

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Ouço
o aparte de V. Exª.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Nobre Se-
nadora Luzia Toledo, a distância não separa as pes-
soas. Vossa Excelência está regressando para mais
perto de seu povo, o bravo povo capixaba, deixando
para nós outros, seus colegas Senadores da Repú-
blica, a sua imensa empatia, o seu talento, o seu es-
pírito público, o seu exemplo de como deve proce-
der, trabalhar, ser, um Senador da República. So-
mos muito gratos à sua amizade pessoal. Somos
muito gratos à solidariedade no trabalho que nos
une a todos. Mas somos muito gratos, sobretudo, ao
seu companheirismo no trabalho de todos os dias;

aqui no Plenário, onde sua palavra sempre teve o
acatamento geral; nas comissões técnicas, onde
seu trabalho foi permanente, talentoso, orientado
pelo espírito público que haverá de iluminá-la nas
novas tarefas para o exercício das quais o seu
povo, pelo seu governo, a convoca. Obrigado pela
sua amizade e pelo seu exemplo.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada por suas palavras, nobre Senador Agnelo
Alves.

O Sr. Teotonio Vilela Filho (PSDB – AL) – V.
Exª me concede um aparte?

A SRA. SENADORA LUZIA TOLEDO (PSDB
– ES) – Com prazer, ouço V. Exª

O Sr. Teotonio Vilela Filho (PSDB – AL) – Os
Srs. Senadores que me antecederam traduziram
uma unanimidade no respeito, carinho, admiração e
afeto, enfim, todos os bons sentimentos que lhe de-
dica todo o Senado da República. O meu testemu-
nho é só mais um entre tantos, mas não posso dei-
xar de registrá-lo. Desde o primeiro momento em
que a conheci, percebi que estava diante de uma
valorosa e aguerrida companheira. Na Executiva Na-
cional do nosso Partido, onde tem destacada atua-
ção, sua contribuição sempre gerou expectativa pelo
brilhantismo com que costuma expor suas idéias,
úteis e inovadoras. No tratamento sincero e afável
que dispensa a todos, está embutido invariavelmen-
te aquele carinho que só as mulheres têm capacida-
de de doar. Lembro-me com muita nitidez de uma
dessas suas atitudes carinhosas, brindando-nos
com aquela deliciosa goiabada, lá de Mimoso do
Sul. Um fato singelo mas muito significativo para to-
dos nós. Por tudo isto é que não consigo disfarçar
meu sentimento de perda ao vê-la se despedir desta
Casa, ao mesmo tempo me regozijo com a perspec-
tiva de vê-la brilhar na nova função que estará assu-
mindo no Governo do meu dileto amigo e compa-
nheiro José Ignácio. Esta Casa perde uma grande
Senadora e o Estado do Espírito ganha certamente
uma Secretária de Turismo que vai impulsionar e
alavancar essa importante atividade econômica ca-
pixaba.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada por suas palavras, nobre Senador Teotônio
Vilela Filho.

Sr. Presidente, gostaria de um minuto para en-
cerrar meu pronunciamento. Quero agradecer aos
Senadores que não puderam me apartear: o Líder
do Governo nesta Casa, Senador José Roberto
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Arruda, o Senador Agnelo Alves, o Senador Artur da
Távola, a Senadora Emilia Fernandes, o Senador
Carlos Patrocínio e a tantos outros que tentaram me
apartear, mas não conseguiram.

Sr. Presidente, falei sobre o quanto a persona-
lidade de V. Exª foi importante para o meu cresci-
mento nesta Casa. Fiquei feliz porque V. Exª chegou
antes de eu terminar o meu discurso, para que eu
possa dizer-lhe, olhando-o nos olhos, que foi muito
importante conviver com uma personalidade deter-
minada e séria, uma personalidade que todo este
País respeita, mesmo os seus adversários na políti-
ca, exatamente pelo que V. Exª representa.

Agradeço a todos os Srs. Senadores que deram
o seu depoimento para o meu jornal, que foi muito im-
portante para mostrar a minha trajetória no Senado
Federal.

Agradeço, ainda, ao Senador Moreira Mendes,
que ontem cedeu seu tempo para o Presidente e hoje
o cedeu para mim. Isso mostra fidalguia, coleguismo
e a pessoa solidária que é S. Exª. Quero agradecer a
V. Exª de público, Senador, porque foi muito importan-
te o seu tempo para mim hoje, nesta tribuna.

Desejo agradecer a todos os capixabas que es-
tão aqui, aos prefeitos, aos meus companheiros, Se-
cretários de Estado, minha equipe de trabalho, todos
que estão aqui. Estou muito emocionada pelo carinho
do povo capixaba, que é um povo bom, laborioso e
sério.

Quero agradecer ao Prefeito Luís Paulo, que
saiu de Vitória, assim como a todos que aqui vieram.
Luís Paulo foi meu companheiro por dois anos na Pre-
feitura de Vitória, onde fizemos um trabalho bom, cuja
continuidade, tenho certeza, se dará por mais quatro
anos.

Finalmente, Sr. Presidente, hoje fui surpreendi-
da com uma homenagem: uma reportagem, cujo títu-
lo quero ler desta tribuna: ”Senadora Luzia Toledo, o
Espírito Santo a recebe de braços abertos.“ Essa é a
prova de que quando se trabalha com seriedade,
competência e respeito recebemos do povo a mesma
resposta. Foram os meus amigos que me prestaram
essa homenagem; é o povo capixaba falando.

Saio deste Senado, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, compensada. Senador Ricardo Santos,
tenho certeza de que esta Casa o acolherá como me
acolheu: com amor, carinho, trabalho e, mais do que
isso, com o compromisso com esta Nação. E foi o que
fizemos aqui em nome do Estado do Espírito Santo.

Muito obrigada, Sr. Presidente, pela benevolên-
cia do tempo que, tenho certeza, transgredi, mas as-
sim o fiz porque estou indo embora. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Quero apenas dizer que V. Exª cometeu
apenas um equívoco no seu discurso: V. Exª vai
para o Espírito Santo, mas continua aqui, porque a
porta do Senado estará sempre aberta para V.
Exª, para ouvi-la, para ter o prazer da sua convi-
vência e sobretudo a admiração de todos, que foi
manifestada claramente com os aplausos à sua
atuação, ao seu discurso e sobretudo à figura hu-
mana que é V. Exª, essa Senadora querida do Espí-
rito Santo e do Brasil.

A SRA. LUZIA TOLEDO (PSDB – ES) – Muito
obrigada.

Durante o discurso da Sra. Luzia Toledo, o Sr.
Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência que é ocupada pelo Sr. Carlos Patro-
cínio, 2º Secretário.

Durante o discurso da Sra. Luzia
Toledo, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada sucessivamente pelos Srs. Geraldo
Melo, 1º Vice-Presidente, e Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Sena-
dor Carlos Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 158, DE 2000

Dispõe sobre a devolução do adian-
tamento da remuneração das férias,
acrescentando novo parágrafo ao Art.
145 da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
O Art. 145 da Consolidação das Leis do Traba-

lho passa a vigorar acrescido do seguinte § 1º renu-
merando-se o atual parágrafo único para § 2º:

“Art. 145................................................

.............................................................
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§ 1º A antecipação da remuneração
das férias de que trata o caput deste artigo
será devolvido ao empregador nos meses
imediatamente subseqüentes ao do gozo
das férias, em dez parcelas, mensais e con-
secutivas, não incidindo sobre elas quais-
quer juros ou outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à antecipação pecu-
niária.

§ 2º.......................................................”

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

Justificação

Na última Legislatura apresentamos projeto de
idêntico teor. Como não chegou a ser apreciado pelo
Plenário, a Casa o arquivou. Tendo em vista o seu al-
cance social, decidimos reapresentá-lo.

Como se sabe, a antecipação do pagamento da
remuneração das férias representa um instrumento
que propicia os meios econômicos necessários para
que os trabalhadores possam desfrutar de suas férias.

A despeito de sua importância, o fato é que o
ressarcimento dessa antecipação no mês imediata-
mente posterior ao do gozo das férias vem acarre-
tando sérias dificuldades financeiras ao trabalhador.

Não se pode ignorar que os padrões salariais
vigentes na economia brasileira são ainda bastante
reduzidos, não comportando o contento o financia-
mento das imprescindíveis férias do trabalhador. A
antecipação tenderia a minorar este problema. Toda-
via, a maneira como, atualmente, se encontra equa-
cionada, representa uma dificuldade adicional ao
trabalhador para que desfrute plenamente seu direi-
to ao lazer.

É com o objetivo efetivar a esse benefício pre-
visto pela própria Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT que propomos que o ressarcimento da an-
tecipação remuneratória à empresa se dê em dez
parcelas mensais, sem que, sobre elas, incida qual-
quer modalidade de encargo financeiro.

Ademais, estamos convencidos de que, em
conformidade ao cronograma de férias do trabalha-
dor, distribuído ao longo do exercício financeiro,
esse benefício não trará implicações econômi-
co-financeiras desfavoráveis à empresa.

Por se tratar de matéria de expressiva relevân-
cia social, esperamos contar com o apoio dos no-

bres colegas para a aprovação do projeto que ora
apresentamos.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. –
Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado
Federal

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 5.452,
DE 12 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

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

Art. 143. E facultado ao empregado converter
1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito
em abono pecuniário, no valor da remuneração que
lhe seria devida nos dias correspondentes.

§ 1º O abono de férias deverá ser requerido
até 15 (quinze) dias antes do término do período
aquisitivo.

§ 2º Tratando-se de férias coletivas, a conversão
a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo
coletivo entre o empregador e o sindicato representativo
da respectiva categoria profissional, independendo de
requerimento individual a concessão do abono.
....................................................................................

Art. 145. O pagamento da remuneração das féri-
as e, se for o caso, o abono referido no art. 143, serão
efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respecti-
vo período.

Parágrafo único. O empregado dará quitação do
pagamento, com indicação do início e do termo das
férias.
....................................................................................

(À Comissão de Asuntos Sociais – de-
cisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 159, DE 2000

Dá nova redação ao § 5º, e acres-
centa parágrafos ao art. 39 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 9.504, de 30 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39..................................................

§ 1º .......................................................

§ 2º .......................................................

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 443



§ 3º ......................................................

§ 4º ......................................................

§ 5º Constitui crime eleitoral a divulga-
ção de qualquer espécie de propaganda po-
lítica na data da eleição, mediante publica-
ções, faixas, outdoors, cartazes, dísticos
em vestuários, postos de distribuição ou en-
trega de material e qualquer forma de alicia-
mento, coação, ou manifestação tenente a
influir, coercitivamente, na vontade do elei-
tor, junto às seções eleitorais ou vias públi-
cas de acesso às mesmas, bem como o uso
de auto-falantes e amplificadores de som ou
a promoção de comícios ou carreata.

§ 6º O eleitor que infringir a norma es-
tabelecida no parágrafo anterior ficará sujei-
to à multa no valor de cinco mil a vinte mil
Ufirs, ou pena alternativa de prestação de
serviços à comunidade.

§ 7º Aplicar-se-á a pena de cassação
do registro se o responsável pela infração
prevista no § 5º deste artigo for candidato a
cargo eletivo".

Justificação

O Código Eleitoral brasileiro prescreve, em seu
art. 248, que “ninguém poderá impedir a propagan-
da eleitoral, nem utilizar, alterar ou pertubar os mei-
os lícitos nela empregados”.

Assim, a proteção aqui visada pelo legislador
ordinário baseia-se num dos postulados básicos de
nossa ordem constitucional, que vem a ser a liber-
dade de expressão.

No entanto, para que tal liberdade de expres-
são seja praticada de forma cristalina e limpa, em
consonância com os princípios éticos que devem
reger o processo político, pensamos necessária
uma disciplina, emanada da lei, no sentido de coibir
qualquer abuso, sempre nocivo ao exercício da demo-
cracia. Esse abuso, infelizmente, tem-se verificado a
cada pleito, mediante o uso de um artifício que na práti-
ca representa um grande instrumento para compra de
votos em massa: a chamada boca de urna.

A boca de urna é a artimanha mais utilizada pe-
los candidatos, principalmente os de maior poder
aquisitivo, para disfarçar a efetiva e vergonhosa com-
pra de votos, sob a capa de propaganda “voluntária”
de eleitores em favor de candidatos a cargos eletivos.
Para participar de uma rregimentação de boca de

urna, basta que o candidato ou o partido político ofe-
reça ao eleitor um kit contendo camisetas, bonés etc,
para identificação do “trabalho”, e posterior recebi-
mento em dinheiro, sob promessa de voto certo no
candidato que fez a doação do material.

Tal prática, aparentemente sem maldade, na
verdade acaba por acarretar a realização de um ple-
ito em condições de desigualdade, fraudulento, con-
tribuindo para burlar o resultado da eleição através
de uma compra de votos escancarada, em prejuízo
dos candidatos menos afortunados.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. – Se-
nador Antônio Carlos Valadares –  José Agripino.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997

Estabelece normas para as eleições.

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

Art. 39. A realização de qualquer ato de propa-
ganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.

§ 1º O candidato, partido ou coligação pro-
motora do ato fará a devida comunicação à auto-
ridade policial em, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras antes de sua realização, a fim de que esta lhe
garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito
contra quem tencione usar o local no mesmo dia
e horário.

§ 2º A autoridade policial tomará as providênci-
as necessárias à garantia da realização do ato e ao
funcionamento do tráfego e dos serviços públicos
que o evento possa afetar.

§ 3º O funcionamento de alto-falantes ou am-
plificadores de som, ressalvada a hipótese contem-
plada no parágrafo seguinte, somente é permitido
entre as oito e as vinte e duas horas, sendo veda-
dos a instalação e o uso daqueles equipamentos em
distância inferior a duzentos metros:

I – das sedes dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos
quartéis e outros estabelecimentos militares;

II – dos hospitais e casas de saúde;

III – das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e
teatros, quando em funcionamento.
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§ 4º A realização de comícios é permitida no horá-
rio compreendido entre as oito e as vinte e quatro horas.

§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis
com detenção, de seis meses a um ano, com a alternati-
va de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:

I – o uso de alto-falantes e amplificadores de
som ou a promoção de comício ou carreata;

II – a distribuição de material de propaganda
política, inclusive volantes e outros impressos, ou a
prática de aliciamento, coação ou manifestação ten-
dentes a influir na vontade do eleitor.
....................................................................................

CÓDIGO ELEITORAL

LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Terceiro e último dia de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 66, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Mauro Miran-
da, que altera o art. 42 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, prorrogan-

do, por dez anos, a aplicação, por parte da
União, de percentuais mínimos do total dos
recursos destinados à irrigação nas Regiões
Centro-Oeste e Nordeste, tendo

Parecer favorável, sob nº 300, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Lúcio Alcântara.

A Presidência esclarece ao Plenário que trans-
corre hoje a terceira e última sessão de discussão em
segundo turno.

Esclarece ainda que poderão ser oferecidas
emendas que não envolvam o mérito.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queria fazer uso da palavra,

encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, o PFL vota ”sim“.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
O PPB vota ”sim“, Sr. Presidente.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
O Bloco vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – O
PPS vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
O PSB vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – O
PMDB vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – O
PSDB vota ”sim“, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Peço aos Srs. Senadores que estão em ou-
tras dependências da Casa, para virem ao plenário,
pois haverá votação nominal. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Vou encerrar a votação.

Encerrada a votação, passa-se à apuração.
º Senadores e NÃO 1 Senador.
Não houve abstenção.
Total de votos: 63.
Aprovada.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania oferecendo a reda-
ção final à Proposta de Emenda à Constituição nº 66,
de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exer-
cício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 553, DE 2000

Redação final da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 66, de 1999.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia apresenta a redação final da Proposta de Emenda
à Constituição nº 66, de 1999, que altera o art. 42 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
prorrogando, por dez anos, a aplicação, por parte da
União, de percentuais mínimos do total dos recursos
destinados à irrigação nas Regiões Centro-Oeste e
Nordeste.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio de
2000. – José Agripino, Presidente – Lúcio Alcânta-
ra, Relator – Amir Lando – José Jorge – Sergio Ma-
chado – Jefferson Péres – Maria do Carmo Alves –
Romero Jucá – Alvaro Dias – Bernardo Cabral –
Ramez Tebet – Edison Lobão – José Fogaça.

ANEXO AO PARECER Nº 553, DE 2000

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 se-
guinte

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2000

Altera o art. 42 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, prorro-
gando, por dez anos, a aplicação, por par-
te da União, de percentuais mínimos do
total dos recursos destinados à irrigação
nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex-
to constitucional:

Art. 1º O caput do art. 42 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 42. Durante vinte e cinco anos, a
União aplicará, dos recursos destinados à ir-
rigação:” (NR)

“............................................................”

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As. Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 2:

MENSAGEM Nº 71, DE 2000
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Mauro Mi-
randa, sobre a Mensagem nº 71, de 2000
(nº 182/2000, na origem), pela qual o Presi-
dente da República submete à deliberação
do Senado Federal a escolha do Senhor La-
uro Barbosa da Silva Moreira, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer a fun-
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino
do Marrocos.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Lê o
seguinte parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, a indicação do nome do Sr. Lauro Barbosa da
Silva Moreira obteve a aprovação da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional com 13 vo-
tos favoráveis, nenhum voto em branco e nenhum
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voto contrário; portanto, pela unanimidade dos Mem-
bros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O parecer é favorável.

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

discussão.
Em votação o parecer.
Esclareço ao Plenário que a votação deve ser

procedida por escrutínio secreto, pelo sistema eletrô-
nico.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Está encerrada a votação.
Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO 10.
Houve 1 abstenção.
Total: 68 votos.
Foi aprovado o nome do Sr. Lauro Barbosa da

Silva Moreira.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-

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

lhães) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito
para comunicar aos membros da Comissão de
Assuntos Sociais que, em razão de pedido de vista da
Senadora Heloisa Helena, fomos obrigados a marcar
uma reunião extraordinária para amanhã, às 9h,
quando votaremos o projeto que estabelece os pisos
estaduais para o salário mínimo.

Solicito que todos os Senadores que compõem
a Comissão de Assuntos Sociais estejam presentes
às 9h, quando daremos início à reunião, uma vez que
o Relator, o Senador Moreira Mendes, tem um com-
promisso logo após; por isso precisamos começar na
hora marcada. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se re-
unirá, neste plenário, às 9h30min., para um debate
entre os Senadores e os Ministros do Tribunal Superi-
or Eleitoral sobre a utilização da urna eletrônica no
processo de votação.

Os Srs. Ministros estão dispostos a ouvir os Srs.
Senadores para, se necessário, fazer qualquer modi-
ficação. Mas querem participar do debate. As asses-

sorias dos Senadores e dos Ministros poderão aju-
dá-los, mas não no debate, que será apenas entre
Senadores e Ministros. Teremos a presença dos Mi-
nistros Nelson Jobim, Eduardo Alckmin e Fernando
Neves.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a
V. Exª pela antecipação da informação e lembro aos
Srs. Senadores que a reunião ocorrerá entre
9h30min. e 11h, neste plenário.

Aproveito a oportunidade para convidar os Srs.
Senadores membros da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para, após a Ordem do Dia, nos
reunirmos, extraordinariamente, na sala da CCJ,
onde ouviremos os depoimentos de Governadores de
Estado e Prefeitos Municipais sobre a PEC da Saúde.
Hoje, após a Ordem do Dia, às 17 horas.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presi-

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

lhães) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) – Apenas quero registrar
meu voto ”sim“ na votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Ata registra, mas o painel, infelizmente,
não pode.

O SR.AMIR LANDO (PMDB – RO) – Na anterior.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Não pode. É uma emenda à Constituição.
Mas a Ata registrará a intenção que V. Exª teve, bem
como a intenção de votar dos Srs. Senadores Lúcio
Alcântara e Ronaldo Cunha Lima. Certamente, V. Exª
já votou na primeira.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 3:

MENSAGEM Nº 104, DE 2000
(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, Relator: Senador Carlos Wil-
son, sobre a Mensagem nº 104, de 2000 (nº
579/2000, na origem), de 28/04/2000, pela
qual o Presidente da República submete à
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deliberação do Senado a escolha do Senhor
Celso Marcos Vieira de Souza, Ministro de
Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer a fun-
ção de Embaixador do Brasil junto à Repú-
blica Árabe do Egito.

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Lê o
seguinte parecer.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, a indicação do nome do Sr. Celso Marcos
Vieira de Souza obteve a aprovação da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional com
12 votos favoráveis, nenhum voto em branco e ne-
nhum voto contrário; portanto, pela unanimidade dos
Membros presentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O parecer é favorável.

Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação o parecer.

Esclareço ao Plenário que a votação deve ser
procedida por escrutínio secreto, pelo sistema ele-
trônico.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

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

Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO 9.

Houve duas abstenções.

Total: 66 votos.

Foi aprovado o nome do Sr. Celso Marcos Viei-
ra de Souza.

Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 33, de 1999 (nº
590/99, na Casa de origem), que acrescen-
ta artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, tendo

Parecer sob nº 432, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Roberto Freire, favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta.

Ao projeto não foram oferecidas emendas du-
rante o prazo regimental, perante a Mesa.

Em discussão o projeto.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

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

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras e Srs Senadores, a proposição, de fato,
pretende acrescentar um artigo ao Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente, a conhecida Lei nº 8.069, de
1990, que, apesar de ser um tributo de solidarieda-
de, de generosidade, de competência e sensibilida-
de com a causa da criança e do adolescente, infeliz-
mente, ainda em muitos aspectos é letra morta nos
espaços legais e um gigantesco abismo na vida de
milhões de crianças e adolescentes do nosso País.

Mas essa proposição é de fundamental impor-
tância porque, de fato, acresce um artigo ao Estatu-
to da Criança e do Adolescente de modo a tipificar o
crime de prostituição ou exploração sexual infantil,
infanto-juvenil ou juvenil, ao qual se imputa a pena
restritiva de liberdade na modalidade reclusão entre
quatro a dez anos e multa. Nas mesmas penas in-
correm o proprietário, o gerente ou o responsável
por local em que se verifique a submissão de crian-
ça ou adolescente a essa prática delituosa e maldita
na vida de milhões de crianças e adolescentes do
nosso País.

Importa observar que o Código Penal já prevê
o crime de prostituição e exploração sexual, preven-
do ainda a circunstância agravante se a vítima é cri-
ança, idoso, enfermo ou mulher grávida. Com a tipifi-
cação em lei especial, como é o caso dessa propos-
ta, a pena passa a ser mais rigorosa, o que se coa-
duna com a Convenção Sobre os Direitos da Crian-
ça, das Nações Unidas, em 1989, ratificada pelo
Brasil em 1990. Essa medida punitiva vai ao encon-
tro de orientações preconizadas por especialistas na
matéria, por tantas entidades da sociedade civil,
como sendo uma diretriz eficaz no combate ao gra-
víssimo problema da prostituição e exploração sexu-
al de crianças e adolescentes, que, lamentavelmen-
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te, vem marcando vergonhosamente o Brasil no ce-
nário internacional.

Com essas considerações, Sr. Presidente,Sras e
Srs Senadores, o Bloco encaminha favoravelmente à
aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão.

Não havendo mais quem peça a palavra, encer-
ro a discussão.

Em votação o Projeto, sem prejuízo da emenda.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1– CCJ, de redação.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 1999

(Nº 590/99, na Casa de origem)

Acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Seção II – Dos Crimes em Espécie –

do Capítulo I do Título II da Lei nº 8.069, de 13 de ju-
lho de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte
artigo 244A:

SEÇÃO II

Dos Crimes em Espécie

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

Art. 244. A. Submeter criança ou ado-
lescente, como tais definidos no caput do
art. 2º desta lei, a prostituição ou a explora-
ção sexual:

Pena – reclusão de quatro a dez anos,
e multa.

§ 1º Incorrem nas mesmas penas o
proprietário, o gerente ou o responsável
pelo local em que se verifique a submissão

de criança ou adolescente às práticas referi-
das no caput deste artigo.

§ 2º Constitui efeito obrigatório da con-
dendação a cassação da licença de locali-
zação e de funcionamento do estabeleci-
mento."

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

EMENDA Nº 1–CCJ

Dê-se ao caput do art. 1º do PLC nº 33, de 1999
(nº 590, de 1999, na Casa de origem), a seguinte re-
dação:

“Art. 1º A Seção II – Dos Crimes em
Espécie – do Capítulo I do Título VI do Livro
II da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar acrescida do seguinte art.
224A:

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 46, de 1996 (nº
196/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio Atlântica de Freqüência Modu-
lada Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na ci-
dade de Cornélio Procópio, Estado do Para-
ná, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.033, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, com abstenções dos
Senadores Roberto Saturnino, Jefferson Pé-
res e da Senadora Heloisa Helena.

Em discussão o projeto em turno único.

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 com a abstenção do PT, salvo o voto
do Senador Tião Viana.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
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gislativo nº 46, de 1996, que será lido pelo Sr. 1º Se-
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 556, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 46, de 1996 (nº 196, de
1995, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação fi-
nal do Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 1996
(nº 196, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Atlântica de Frequência Modulada Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Cornélio Procópio,
Estado do Paraná.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Carlos Patrocínio –
Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 556, DE 2000

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 se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 2000

Aprova o ato que renova a permis-
são outorgada a Rádio Atlântica de Fre-
quência Modulada Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta-

ria nº 64, de 22 de junho de 1992, que renova, por dez
anos, a partir de 19 de agosto de 1990, a permissão
outorgada a Rádio Atlântica de Freqüência Modulada
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
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 Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.

O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 6:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 176, de 1999 (nº
15/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Andradina Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Andradina, Estado de São Paulo,
tendo

Parecer favorável, sob nº 1.020, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Agnelo Alves, com abstenções da
Senadora Heloisa Helena e dos Senadores
Roberto Saturnino, Jefferson Péres e Geral-
do Cândido.

Em discussão o projeto em turno único.

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 com a abstenção do PT, salvo o voto
do Senador Tião Viana.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe-
recendo a redação final ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 176, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 557, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 176, de 1999 (nº 15, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 176, de 1999 (nº
15, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Andradina
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Andradina, Estado de São
Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima,Relator – Carlos Patrocínio –
Geraldo Melo.

ANEXO AO PARECER Nº 557, DE 2000

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 se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Aprova o ato que renova a conces-
são de Rádio Andradina Ltda. para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Andradina,
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 2 de fevereiro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces-
são de Rádio Andradina Ltda. para explorar, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono-
ra em onda média na cidade de Andradina, Estado
de São Paulo.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

As Sras e os Srs Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada

O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 7:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 198, de 1999 (nº
396/97, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que declara perempta a con-
cessão outorgada à Rádio Difusora Vale do
Rio Una Ltda, para executar serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cidade

de São Bento da Una, Estado de Pernam-
buco, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.041, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Jorge, com abstenções dos
Senadores Roberto Saturnino, Jefferson Pé-
res e da Senadora Heloisa Helena.

A Presidência comunica ao Plenário que o
Item 7 da Ordem do Dia de hoje refere-se a ato que
declara perempta concessão de rádio e que, nos
termos do inciso IV do art. 288 do Regimento Inter-
no, a votação exige quorum qualificado de 2/5 da
Casa, razão por que a matéria constará da Ordem
do Dia da próxima quarta-feira, dia 7 de junho,
quando deverá ser votada pelo processo nominal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Item 8:

Votação, em turno único, do Re-
querimento nº 267, de 2000, do Senador
Luiz Pontes, solicitando a tramitação conjun-
ta dos Projetos de Lei do Senado nºs 67, 83
e 126, de 2000, por regularem a mesma
matéria.

Em votação.
As Sras e os Srs e os Srs Senadores que o apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 67, 83 e 126,

de 2000, passam a tramitar em conjunto.
As matérias vão às Comissões de Assuntos So-

ciais, Constituição, Cidadania e Justiça, Educação e
Assuntos Econômicos, cabendo a esta a decisão ter-
minativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Esgotadas as matérias constantes da Ordem do
Dia.

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação fi-
nal ao Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1999, que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 558, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 1999 (nº 590, de 1999,
na Casa de origem).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 1999 (nº 590,
de 1999, na Casa de origem), que acrescenta artigo à
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre
o Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidan-
do a Emenda nº 1-CCJ, de redação, aprovada pelo
Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 31 de maio de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima,Relator – Carlos Patrocínio –
Casildo Maldaner.

ANEXO AO PARECER Nº 558, DE 2000

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 se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2000

Acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Seção II – Dos Crimes em Espécie – do

Capítulo I do Título VII do Livro II da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do se-
guinte art. 244-A.

“Art. 244-A. Submeter criança ou ado-
lescente como tais definidos no caput do
art. 2º desta lei, à prostituição ou à explora-
ção sexual.” (AC)*

“Pena – reclusão de quatro a dez
anos, e multa.” (AC)

“§ 1º Incorrem nas mesmas penas o
proprietário, o gerente ou o responsável
pelo local em que se verifique a submissão
de criança ou adolescente às práticas referi-
das no caput deste artigo.” (AC)

“§ 2º Constitui efeito obrigatório da
condenação a cassação da licença de loca-
lização e de funcionamento do estabeleci-
mento.” (AC)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
___________
*AC -Acréscimo

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 311, DE 2000

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 33, de 1999 (nº 590/99, na
Casa de origem), que acrescenta artigo à Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2000. – Roberto
Freire.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o requerimento, passa-se à imedi-
ata 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 quei-

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

lhães) – Passa-se, agora, à apreciação do Requeri-
mento nº 310, de 2000, de urgência, lido no Expedi-
ente, para o Projeto de Resolução nº 55, de 2000.

Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria a que se refere o requerimento figura-

rá na Ordem do Dia da segunda sessão deliberativa
ordinária subseqüente, nos termos do art. 345 do Re-
gimento Interno.

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

É lido o seguinte:

PARECER Nº 559, DE 2000
(Do Sr. Amir Lando)

Da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 11, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Sena-
dor Bernardo Cabral, que dá nova reda-
ção ao inciso I do § 1º do art. 73 da Cons-
tituição Federal.
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I – Relatório

Tendo como primeiro signatário o ilustre Sena-
dor Bernardo Cabral, chega a esta Comissão a pro-
posição citada à epígrafe, objetivando imprimir nova
redação ao inciso I do § 1º do art. 73 da Constituição
Federal, que dispõe sobre os limites mínimos e máxi-
mo de idade a que estão sujeitos os candidatos ao
cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.

Consoante a iniciativa em referência, o limite
máximo de 65 anos de idade, exigido para nomeação
ao cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União,
não deverá aplicar-se aos Auditores daquele mesmo
Tribunal, nos seguintes termos:

“Art. 73. ........................

§ 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, excetuados
os auditores que já tenha, exercido o cargo
de Ministro antes dos sessenta e cinco
anos, por mais de cinco anos;"

Na justificação, após consignar que o art. 73 da
Constituição Federal reserva apenas uma vaga de
Ministro a ser provida por um dos Auditores do Tribu-
nal de Contas da União, iniciam os autores assinalan-
do, no essencial, que “...os Auditores substituem os
Ministros em seus impedimentos, licenças, férias ou
mesmo por motivo de aposentadoria, e, já por oca-
sião de seu ingresso no Tribunal, devem satisfazer os
mesmos requisitos que se exigem dos Ministros, nos
precisos termos do art. 77 da Lei nº8.443, de 16 de ju-
lho de 1992", que assim estabelece:

“Art. 77. Os Auditores, em número de três, serão
nomeados pelo Presidente da República, dentre os
cidadãos que satisfaçam os requisitos exigidos para o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União,
mediante concurso público de provas e títulos, obser-
vada a ordem de classificação.”

Logo adiante, argumentam que, “por isso, resulta
evidente que os requisitos exigidos para a nomeação
ao cargo de Ministro, no caso de vaga a ser ocupada
por Auditores, já foram preenchidos quando do ingres-
so destes na Corte de Contas. Ademais, no desempe-
nho de suas atribuições ao longo de sua trajetória fun-
cional, o Auditor exerce, em substituição, o cargo de
Ministro, em cabal demonstração de sua capacidade
de responder às exigências da magistratura”.

Em seguida, ponderam que, “em assim sendo,
sujeitar o Auditor (Ministro Substituto) aos mesmos
requisitos que já satisfizera quando da nomeação ori-
ginal, na oportunidade que se apresente para o pre-
enchimento da única vaga de Ministro reservada para
a categoria, representaria um bis in idem de conota-
ção altamente prejudicial, uma vez que os longos
anos dedicados ao desempenho do cargo de Auditor
de nada valeriam ao aspirante à vaga de Ministro, na
hipótese de já ter alcançado a idade de 65 anos”.

E, concluindo, registram que “a situação retrata-
da adquire dimensão fática na atualidade, uma vez
que dois Auditores do Tribunal de Contas da União,
que já exercem a função de Ministro Substituto desde
1976 e 1978, portanto há 23 e 21 anos, respectiva-
mente, em breve estarão atingindo o limite de 65 anos
de idade, referido no inciso I do § 1º do art. 73 da Car-
ta Magna”.

É o relatório.

II – Voto

A proposta encontra-se subscrita por 31 (trinta e
um) ilustres Senadores, com o que fica atendido o re-
quisito do art. 60, inciso I, da Lei Fundamental.

Ademais, não atinge qualquer dos núcleos
constitucionais imodificáveis do § 4º do mesmo art.
60, nem tampouco princípios fundamentais estrutu-
rantes do Estado brasileiro.

Sob o prisma constitucional, portanto, não vis-
lumbramos quaisquer óbices à sua tramitação.

No mérito, não há como deixar de admitir que in-
teira razão assiste aos ilustres autores da iniciativa,
haja vista que, consoante assinalado, os requisitos
para investidura no cargo de Ministro do TCU, entre
eles os limites mínimo e máximo de idade, já foram
aferidos, para os Auditores do mesmo Tribunal, no
exato momento de seu ingresso na carreira. Portanto,
exigir o mesmo limite máximo de idade quando o Au-
ditor vê aberta a rara oportunidade de ascender ao
cargo de Ministro representa, como pondera a justifi-
cação, autêntico bis in idem, por si só injustificável e
tanto mais criticável quando opera em incontornável
detrimento dos legítimos interesses dos integrantes
da categoria em comento.

Diante do exposto, o nosso voto é pela aprova-
ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de
2000.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2000. – José
Agripino, Presidente – Amir Lando, Relator – Jeffer-
son Péres – José Eduardo Dutra – Francelino Pe-
reira – José Fogaça – Carlos Wilson – Romeu
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Tuma – Maria do Carmo Alves – Bernardo Cabral
(1º signatário) – Lúcio Alcântara – Antonio Carlos
Valadares – Edison Lobão – Ramez Tebet – Agne-
lo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 73(*). O Tribunal de Contas da União, inte-
grado por nove Ministros, tem sede no Distrito Fede-
ral, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o
território nacional, exercendo, no que couber, as atri-
buições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão nomeados dentre brasileiros que satisfa-
çam 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 conheci-
mentos 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 al-
ternadamente dentre auditores e membros do Mi-
nistério Público junto ao Tribunal, indicados em lista
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de anti-
guidade e merecimento;

II – dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da
União terão as mesmas garantias, prerrogativas, im-
pedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros
do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes,
quanto à aposentadoria e pensão, as normas cons-
tantes do art. 40.

§ 4º O auditor, quando em substituição a Minis-
tro, terá as mesmas garantias e impedimentos do ti-
tular e, quando no exercício das demais atribuições
da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Fede-
ral.

_________________
* Alterado pela Emenda Constitucional nº 20/98

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

LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri-
bunal de Contas da União e dá outras
providências.

....................................................................................
Art. 77. Os auditores, em número de três serão

nomeados pelo Presidente da República, dentre os
cidadãos que satisfaçam os requisitos exigidos para o
cargo de ministro do Tribunal de Contas da União,
mediante concurso público de provas e títulos, obser-
vada a ordem de classificação.

Parágrafo único. A comprovação do efetivo exer-
cício por mais de dez anos de cargo da carreira de
Controle Externo do Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal constitui título computável para efeito do
concurso a que se refere o caput deste artigo.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Pela Liderança do PPS, tem a palavra o Se-
nador Paulo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Como Lí-
der.Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, Srase Srs

Senadores, nos últimos dias alguns fatos novos, ou-
tros velhos reabriram a discussão sobre a crescente
escalada da violência urbana em nosso País. Essa vi-
olência que se manifesta no nosso dia-a-dia assus-
ta-nos, na medida em que ela tanto ocorre de madru-
gada quanto em plena luz do dia, em locais públicos
de grande movimentação, dentro de ônibus coletivos
e até diante de policiais, quando não conta com a par-
ticipação deles. Registro, Sr. Presidente, que está é a
terceira vez que ocupo esta tribuna para tratar deste
assunto: violência urbana.

Amplo noticiário dos últimos dias trouxe-nos
imagens chocantes das ruas de São Paulo e Rio de
Janeiro. São cenas de seqüestro, assalto e justiça
com as próprias mãos que revelam a força das orga-
nizações criminosas em nosso País e a vulnerabilida-
de das polícias, ou seja, das autoridades, que a tudo
assistem passando uma certa impressão de descaso
e indiferença.

O jornalista Márcio Moreira Alves publicou re-
centemente em sua coluna, em O Globo, entrevista
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tratando
do mesmo tema. A impressão que ficou da entrevista
foi a de que o Governo está distante da realidade das
ruas, mesmo tendo condições e podendo fazer muito
mais do que recentemente anunciou em relação ao
tema.
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O Governo divulgou há dias um elenco de 30
medidas de combate à criminalidade, o chamado Pla-
no de Segurança Nacional. Ao meu ver, propostas de
combate à violência são urgentes e necessárias, mas
aquelas, sinceramente, revelam-se tímidas no seu
nascedouro. Até poderão, Sr. Presidente, render al-
gum resultado a longo prazo, mas não atendem aos
anseios imediatos do cidadão por mais segurança pú-
blica.

Concordo com o Presidente quando descarta o
uso do Exército no combate à criminalidade urbana.
Crime, na minha visão, se combate com leis eficazes,
polícia bem aparelhada, uma boa e sólida estrutura
de informação – é assim que se faz pelo mundo afora ,
programas adequados de integração social e melho-
ria das condições de vida do cidadão, proposta de
emprego e renda, política de microcrédito para o pe-
queno empreendedor, oportunidade de reciclagem
aos desempregados, bolsa-escola e assim por diante.
Enfim, alternativas concretas, capazes de reintegrar
chefes de família ao mercado de trabalho e de tirar cri-
anças e adolescentes do jugo dos traficantes, chefes
de gangues e quadrilhas.

E aqui, Sr. Presidente, quero dar um exemplo
que me emocionou no dia de ontem, de um caso
bem-sucedido de integração social de jovens caren-
tes: assisti, ontem, aqui perto, no Teatro Nacional de
Brasília, a uma exibição do Balé Edisca, do Ceará.
Trata-se de um belíssimo trabalho realizado por uma
Organização Não-Governamental, com apoio do
Fundo Social do BNDES, que dá a crianças e adoles-
centes da periferia de Fortaleza uma oportunidade de
desenvolverem suas potencialidades e vocações.

O nosso País precisa ser dotado de um sistema
de informações criminais efetivo, de caráter nacional,
que permita o controle institucional e social da repres-
são ao crime, acompanhando pari passu a fase in-
vestigatória e a judicial, guardando, evidentemente,
os sigilos necessários nessas fases.

A proposta de colocar o Exército nas ruas para
combater a criminalidade passa muito bem à socieda-
de – e não tenho dúvida disso , como outras propos-
tas antidemocráticas passam muito bem à sociedade.
Num primeiro momento, a impressão que fica é que a
falta de uma política determinada de combate ao cri-
me pode ser preenchida por esse mecanismo.

Às Forças Armadas, no entanto, não cabe o pa-
pel do policiamento ostensivo, da investigação, do es-
quema de informação, do combate e repressão ao cri-
me nos centros urbanos. Seu papel é muito mais
apropriado na fiscalização das fronteiras por onde

passam as rotas do tráfico de entorpecentes e, por
que não dizer, do tráfico de armas.

Vou reproduzir aqui manchetes de jornais às
quais me referi no início do meu pronunciamento: ”Dia
de violência abala o Rio“; ”Reféns na guerra da Nova
Holanda“; ”Assaltante assassinado na Gávea“; ”Pas-
sageiro mata menor“. São reportagens que relatam
seqüestros e fuzilamentos, com mortos, feridos e mu-
ito pânico, em plena luz do dia, e deram o tom dos últi-
mos dias.

Em São Paulo, os jornais também anunciaram:
”Polícia prende 14 assaltantes e um receptador“;
”Ladrões assaltam banco do Tribunal do Trabalho“;
”Ladrões levam caminhão de lixo pela manhã“; ”La-
drões levam carro de Ouvidor“. De acordo com essa
última notícia, bandidos levaram um automóvel per-
tencente à Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo, na frente da casa do Ouvidor da Polícia de São
Paulo, Benedito Domingos Mariano. Seria cômico se
não fosse trágico.

São cenas lamentáveis até mesmo para quem
está a pouco mais de mil quilômetros de distância e
vive com ”relativa“ segurança nas superquadras de
Brasília. É importante dizer que se trata apenas de
uma comparação ao que está acontecendo nas peri-
ferias e nos grandes centros urbanos do nosso País.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte, eminente Senador Paulo Har-
tung?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Ouço,
com muito prazer, o aparte de V. Exª.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Co-
mungo, nobre Senador, da preocupação de V. Exª,
que toma conta desta Casa e reflete o sentimento da
família brasileira, porque a segurança do cidadão é
hoje efetivamente uma de suas maiores aflições. Qual
é o pai que não se sente intranqüilo quando seu filho
vai para a escola ou sai à noite para um compromisso
de natureza social e que não fica ansioso para que
volte para casa sem riscos à sua integridade física? O
índice de criminalidade, que víamos grassar de forma
mais acentuada nos grandes centros, hoje tomou
conta do País inteiro, nas pequenas comunidades,
nas pequenas cidades; nas vias até mais isoladas,
menos transitadas já assistimos, estupefatos, a cenas
horripilantes do crime. É preciso ser repensada toda
essa situação no País, sim, como V. Exª menciona. O
problema é de natureza estrutural, cultural, e o siste-
ma repressivo está mal-aparelhado e
mal-estruturado. A nossa legislação precisa ser revis-
ta e repensada. Quanto à presença das Forças Arma-
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das na defesa do interesse da segurança interna do
País e do cidadão é um tema que realmente suscita
uma discussão e que V. Exª muito bem aborda. Não é
por força da Constituição a sua atribuição principal,
mas imagino que haja até a necessidade de um esfor-
ço nacional para que possamos encontrar meios ime-
diatos de inibir esse crescimento avassalador da vio-
lência no País. Quero cumprimentar V. Exª pela im-
portância do tema que traz à discussão nesta Casa,
sei que vai suscitar muitos e muitos debates e quero
ser com V. Exª solidário na busca da solução para es-
ses problemas.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sena-
dor Leomar Quintanilha, agradeço o aparte que enri-
quece meu pronunciamento. É a terceira vez que ve-
nho à tribuna nos últimos dias tratar deste assunto,
que é um assunto grave e explosivo do ponto de vista
da vida urbana no nosso País.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Se-
nador Paulo Hartung, V. Exª me permite um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Conce-
do o aparte com prazer, nobre Senador Sebastião
Rocha.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Senador Paulo Hartung, quero cumprimentar
também V. Exª pelo tema que aborda na tarde de hoje
e dizer que sou solidário com esse debate, com o
aprofundamento da discussão, com a busca de alter-
nativas e soluções para a violência urbana no nosso
País. Ontem mesmo, após o pronunciamento do Pre-
sidente da Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães,
informei que sou autor de um requerimento para se
constituir no Congresso uma comissão mista que se
debruce na análise das causas estruturais da violên-
cia e proponha soluções, alternativas, examine proje-
tos que estejam em tramitação e novos projetos que
sejam apresentados. Senador Paulo Hartung, enco-
mendei uma consulta – gostaria que V. Exª refletisse
também sobre isso – para saber se é possível o Brasil
instituir também uma Agência Nacional de Segurança
Pública. Não sei se estou entrando no modismo das
agências como órgãos reguladores e controladores
das várias áreas de Governo.Parece-me que se fosse
possível, administrativa e politicamente, concentrar
todas essas ações nacionais de segurança pública
num único órgão, poderíamos ter mais êxito nas
ações de combate à violência no Brasil. Deixo esse
assunto para sua reflexão e comprometo-me, nos
próximos dias, se for viável, a apresentar essa suges-
tão aqui na Casa, mediante projeto autorizativo, já

que, para projeto de tal natureza, a iniciativa teria de
ser do Executivo. Muito obrigado.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sena-
dor Sebastião Rocha, obrigado pela contribuição.
Mais adiante, vou tratar de sugestões, idéias e pro-
postas que estamos recebendo.

Quero dizer que tenho de concordar com a re-
cente fala do Deputado Moroni Torgan, Relator da
CPI do Narcotráfico: “a insegurança nas cidades é, na
realidade, uma guerra civil, provocada pelos soldados
do crime organizado“.

Uma foto publicada, na semana passada, na pri-
meira página da Folha de S.Paulo chamou a aten-
ção. Moradores da Favela Nova Holanda, no Rio de
Janeiro, comemoravam a atuação da polícia no con-
fronto com os traficantes. Os policiais acabaram com
o seqüestro que durava quatro horas e tiveram o reco-
nhecimento do bairro, muito diferente das lendas e
fantasias de que, muitas vezes, ouvimos falar e até le-
mos em alguns veículos de comunicação.

A reação daquelas pessoas, Sr. Presidente, de-
monstra que o povo simples e pobre, da periferia, so-
bretudo os mais carentes, clama por justiça e está
disposto a contribuir com as autoridades federais e
estaduais na repressão ao crime. Para reforçar essa
tese, reporto-me a recente estudo publicado na revis-
ta Veja o qual mostra que os traficantes submetem as
famílias das favelas e dos bairros às suas próprias leis
e estabelecem até o toque de recolher para que os
moradores daquelas comunidades não prejudiquem
seus ”negócios“.

Há alguns dias ocupei esta tribuna para expres-
sar a preocupação do meu Partido – e a minha – com
a escalada da violência em nosso País, fruto, entre
outros fatores, da insensibilidade do Governo Fede-
ral, que tem olhos bem abertos para os acontecimen-
tos de Wall Street e para o mercado financeiro inter-
nacional – fato que não censuro, porque por si só não
é nenhum defeito. O que recrimino é a absoluta desa-
tenção diante dos infindáveis problemas sociais que
nos atingem.

Abordei no meu pronunciamento, Sr. Presiden-
te, a necessidade de o Governo adotar medidas ur-
gentes no combate às organizações criminosas, que,
sem nenhum constrangimento, estendem seus bra-
ços sobre as nossas instituições, com a determinação
de corrompê-las e delas se apoderarem em busca do
enriquecimento ilícito, sob o manto absoluto da impu-
nidade – é bom que isso seja dito mais uma vez.

Em nome do PPS, defendi a aprovação de pro-
jetos que tramitam no Congresso Nacional e que seri-

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 457



am fortes instrumentos de repressão às repugnantes
práticas criminosas, como corrupção, tráfico de in-
fluência, narcotráfico, nepotismo, que assaltam os co-
fres públicos e transferem para o cidadão os déficits
públicos em nosso País.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Ex.ª conce-
de-me um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Com
muito prazer, Senador Romeu Tuma, concedo o apar-
te a V. Exª, especialista no assunto de que estou tra-
tando com algum interesse nesta tarde.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Paulo
Hartung, nada tenho a acrescentar ao que V.Ex.ª está
fazendo, que é um diagnóstico da situação. É isto o
que praticamente vemos: pessoas interessadas,
como V. Exª, buscando verificar realmente o que vem
acontecendo. Há vários diagnósticos; o que faltam
são as providências, porque ninguém desconhece o
que vem ocorrendo no País, que é a subida incontro-
lável do crime organizado. Ainda esta semana, de-
ram-me a Presidência da CPI destinada a apurar o
roubo de cargas, instalada em razão das apurações
feitas na CPI do Narcotráfico e na CPI dos Medica-
mentos, em que observaram a interligação da troca
de carga roubada por cocaína, armas e uma série de
outros delitos, não se limitando, portanto, apenas a
uma organização criminosa, porque os crimes tam-
bém se interligam. Sentimos que não há objetividade
governamental na tentativa de coibir o avanço do cri-
me. Quando surge uma ocorrência grave num municí-
pio de pouca expressão policial, la ela é registrada e
lá morre.Praticamente não se alcança nada, porque o
crime anda de um lado para o outro. Não se cria ne-
nhum departamento, nenhuma divisão que possa
concentrar determinados tipos de crime, já não existe
a especialização do policial na apuração de determi-
nados crimes e há, infelizmente, o envolvimento de
policiais nas quadrilhas – muitas vezes eles são os
chefes. Infelizmente até políticos foram identificados
nas CPIs. V. Exª está correto quando diz que a corrup-
ção enaltece o crime organizado e o estimula porque
quando o marginal vê a corrupção pouco se preocupa
com uma punição, uma vez que os que roubam muito
não têm sequer a preocupação em indicar advogado,
uma vez que estão primeiro que eles nas delegacias
ou nos órgãos públicos de repressão ao crime para
evitar que ocorram as apurações que poderiam identi-
ficar a sua profundidade. Cumprimento V. Exª e esta-
rei ao seu lado nessa empreitada, colaborando no
que for preciso e possível.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Muito
obrigado, Senador Romeu Tuma.

V. Exª, que é um especialista na área, contribui
para o raciocínio que tento desenvolver. Estava falan-
do sobre as medidas que podem ser tomadas pelo
Poder Legislativo, como o aperfeiçoamento das leis
que tratam da lavagem de dinheiro e do crime organi-
zado, a fim dar respostas concretas à sociedade.

Nesse sentido, volto a repetir que a Emenda
Constitucional nº 368, de 1996, de iniciativa do Poder
Executivo, é uma engenhosa solução no ataque à im-
punidade. Ela cria a alternativa de a Procurado-
ria-Geral da República vir a propor o deslocamento da
competência para a apuração e julgamento de crime
contra os direitos humanos da esfera estadual para a
federal.

Os trabalhos da CPI do Narcotráfico da Câmara
dos Deputados mostram claramente que o crime se
organiza além das fronteiras municipais, estaduais e
nacional. A repressão ao crime, no entanto, não é or-
ganizada. Cada crime é combatido isoladamente sem
ultrapassar as fronteiras dos Estados ou das regiões
e sem levar em conta as conexões desse crime.

Nesse sentido, Sr. Presidente, volto a repetir
que a Emenda nº368, que citei, é uma engenhosa so-
lução no ataque à impunidade, sobretudo quando a
violência tenha sido praticada por aqueles que têm o
dever de investigá-la ou quando envolva autoridades
que exerçam grande influência sobre as instâncias
estaduais de aplicação da lei.

Ressaltei em meu pronunciamento a necessida-
de da aprovação dos projetos que acabam com o sigi-
lo bancário dos servidores públicos e proíbe o nepo-
tismo no serviço público. Fui mais longe, quando de-
fendi que nós, Congressistas, precisamos dar o
exemplo à sociedade, acabando com a imunidade
parlamentar na sua forma atual. São propostas, Sr.
Presidente, que estão aí, ora paradas, ora tramitando,
inexplicavelmente, a passos lentos nas Comissões,
nas Mesas do Congresso Nacional.

Por fim, com o meu pronunciamento, o meu Par-
tido, o PPS, deu uma contribuição ao debate, propon-
do que o Governo Federal constitua uma força tarefa,
composta de representantes de instituições que têm
o poder de fiscalizar, apurar e punir os criminosos, for-
ça tarefa essa integrada por representantes do Minis-
tério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal,
do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliári-
os, da Susep, do Conselho de Controle das Ativida-
des Financeiras, que foi criado com esse fim. Para
atuar no combate ao crime, seguramente, essa força
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tarefa poderia elaborar e enviar sugestões, emendas,
propostas, para apreciação do Executivo e do Legis-
lativo.

No momento, Sr. Presidente, em que muitas cida-
des brasileiras – pequenas, grandes e médias – vivem
um clima de aparente guerra civil, apresentamos aqui
propostas concretas na busca de soluções para uma
crise que se agrava na medida em que as organizações
criminosas se fortalecem fora e, o que é pior, dentro do
aparato do governo, das instituições públicas.

Em entrevista ao jornalista Márcio Moreira Alves,
o Deputado Moroni Torgan revela que o trabalho da
CPI foi realmente importante, pois desvendou cami-
nhos do crime, denunciou criminosos, entre os quais
autoridades estaduais e federais. Declara o Deputado:
”Conseguimos por as mãos em peixes graúdos, gente
que nunca imaginou que estava ao alcance da lei; obti-
vemos a cassação de alguns deputados; desmonta-
mos esquemas de bandidagem na cúpula de algumas
polícias estaduais; investigamos juízes que vendiam
alvarás de soltura para narcotraficantes“.

A CPI do Narcotráfico, Sr. Presidente, deixou
claro que não há crime organizado sem a conivência
de pessoas que integram órgãos do Estado e que têm
o papel de reprimir esses delitos. Além do mais, ficou
comprovado que são insatisfatórias as investigações
e punições dos crimes praticados por autoridades e
agentes públicos em nosso País, conforme concluiu
brilhantemente o Procurador de Justiça do Ministério
Público do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Guima-
rães Marrey, em artigo recente publicado no dia 11
deste mês na Folha de S.Paulo, dizendo: ”Os traba-
lhos realizados pela Comissão Parlamentar de Inqué-
rito revelaram a falta de controle dos portos, aeropor-
tos e fronteiras, além de botar o dedo na ferida da cor-
rupção oficial“.

A Confederação Nacional da Indústria divulgou
hoje uma pesquisa avaliando a possibilidade de o Go-
verno adotar um programa de ”tolerância zero“ com a
violência. Os resultados da pesquisa, realizada pelo
Ibope, não nos surpreendem, pois não trazem grande
novidade, mas é importante citar que 55% da popula-
ção apoiariam tal iniciativa. E mais: 73% dos entrevis-
tados querem também que o Presidente coordene
pessoalmente uma ação federal contra a violência e a
impunidade. Os resultados da enquete retratam bem
o quanto a nossa sociedade anseia por ações firmes
do Governo, do Congresso Nacional e do Poder Judi-
ciário em relação à questão.

O combate ao crime organizado, Sr. Presidente,
exige determinação política. Medidas de curto, médio

e longo prazo são necessárias nesse caso, mas elas
teriam um resultado maior se fossem fruto de um tra-
balho bem articulado, sem corporativismo, envolven-
do os Poderes públicos.

Fica aqui, mais uma vez, colocada à disposição
da sociedade, do Congresso Nacional, do Executivo e
do Judiciário, a nossa proposta de formação de uma
força tarefa, capaz de reunir gente honesta, decente,
da mais alta qualificação e respeitabilidade, para dar
respostas objetivas à sociedade, que as cobra, por-
que o combate ao crime organizado, ao narcotráfico,
ao tráfico de armas, na nossa visão, tornou-se uma
prioridade nacional.

A nossa expectativa é a de que o Governo, que
tem olhos fixos e, muitas vezes, paralisados no merca-
do financeiro internacional, tenha a capacidade e a
sensibilidade de se voltar para as ruas, para os bairros,
para as periferias do País e entender o que ocorre.

São as minhas palavras; são as nossas propos-
tas; é a nossa reflexão. Não são propostas prontas e
acabadas; não são, seguramente, as últimas palavras
em relação ao tema, mas são contribuições sinceras
e firmes do nosso partido, o PPS, em relação a um
tema que está na agenda do povo e precisa estar na
agenda do Congresso Nacional, do Poder Judiciário e
do Poder Executivo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Paulo Har-
tung, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho, suplente de
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com a
palavra a Senadora Heloisa Helena.

S. Exª dispõe de vinte minutos.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, apesar de
compartilhar das preocupações do Senador Paulo
Hartung e de vários outros parlamentares, que tive-
ram a oportunidade de trazer o tema da violência à
Casa, não irei intervir no debate de hoje, porque gos-
taria de concluir meu pronunciamento iniciado ontem
em relação às inverdades patrocinadas pelo Governo
Federal quando da divulgação de nota oficial pelo Mi-
nistério do Planejamento, na qual, de forma vergo-
nhosa, manipula dados, falta com a verdade e agride
tanto a inteligência da sociedade como e especial-
mente a dos servidores públicos.
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Sr. Presidente, volto à tribuna hoje impelida por
uma obrigação de concluir o pronunciamento iniciado
ontem. E vejam V. Exas que situação dificílima: de um
lado, o Governo Federal, com toda a máquina da
grande mídia nacional, com toda a formulação inverí-
dica e antiética que tem utilizado a fim de agredir os
servidores públicos, e, de outro, alguns poucos, para
fazer a defesa desse setor tão importante para a pre-
servação da própria estrutura do Estado, têm, por
obrigação regimental, por respeito ao Regimento, de
se limitar ao curto período de vinte minutos para um
pronunciamento nesta Casa.

Sr. Presidente, a parte dois do meu pronuncia-
mento – já que estamos num governo que é o ”exter-
minador do futuro III“ –, eu quero iniciar fazendo refe-
rência ao item 9 da nota do Ministro do Planejamento,
que vinha faltando com a verdade sobre o comprome-
timento da receita líquida real com o pagamento da
folha de pessoal:

Item 9 – Além disso, a partir da deci-
são do STF de conceder 28,86% a um gru-
po de 11 funcionários públicos, em 1998, o
Governo decidiu repassar esse reajuste a
todos os servidores, descontadas as anteci-
pações. Portanto, aumentos havidos com re-
ajuste médio de 12%. Como se vê, não é
verdade que os servidores públicos estão
sem reajuste há cinco anos! E uma outra
evidência disto é o custo da folha de pesso-
al, que cresceu 138% em valores nominais
desde 1994, passando de R$22,5 bilhões,
antes do reajuste de 1º de janeiro de 1995,
para os atuais R$53,6 bilhões.

É muito duro conviver com a mentira, Sr. Presi-
dente! É muito difícil ter tolerância e cordialidade
quando enfrentamos a mentira!

O Governo, na verdade, não decidiu repassar o
reajuste a todos os servidores. Custou muito a admitir
uma derrota irreversível no STF e, ao fazê-lo, utili-
zou-se de uma chicana jurídica para reduzir a apli-
cação do reajuste de 28,86%. Milhares de servidores
receberam 0% de aumento – e, aliás, se fosse conce-
dido, nem seria aumento, mas mera reposição de per-
das ocorridas antes de 1993, já negadas pelo Governo
do qual o atual Presidente era Ministro da Fazenda.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, é neces-
sário estabelecer algumas verdades. Os números uti-
lizados pelo Governo são falsos, são mentirosos. A fo-
lha de 1994 foi convertida em real pelo valor máximo
da URV, o que reduziu os valores nominais da despe-

sa realizada no primeiro semestre, que não foi corrigi-
da na data da conversão. Segundo a própria Consul-
toria do Congresso – a Consultoria de Orçamento e
Fiscalização Financeira –, em valores corrigidos de
1996, a folha de 1994 foi da ordem de R$40,4 bilhões
e a de 1995 foi de R$41,18 bilhões.

O último reajuste geral dos servidores foi em 1º
de janeiro de 1995. ”Reajuste“ não; recomposição das
perdas desde 1993. Desde aquela data, 80% do total
de servidores civis ativos, inativos e pensionistas es-
tão sem qualquer reajuste. Portanto é imoral, antiético
considerar o reajuste de 28,86% ou seu resíduo como
reajuste concedido em 1995, porque se trata de um
direito relativo a exercícios anteriores. É importante
caracterizar que essa diferença, devida desde janeiro
de 1993, foi dividida em 14 parcelas a serem pagas
em sete anos.

Segundo o próprio Ministério do Planejamento,
em seu boletim estatístico de pessoal de dezembro
de 1996, a despesa de pessoal de fato sofreu um au-
mento – não o que o Ministro está divulgando, de que
cresceu 138%. Mentira! De fato, cresceu apenas 41%
e, assim mesmo, na perspectiva de recompor algu-
mas perdas ocorridas.

É importante salientar que a evolução anual das
receitas correntes no período de 1995 a 1999 foi de
71,51%, ou seja, a arrecadação total cresceu quase
R$91 bilhões; e para o ano 2000, a previsão de recei-
tas correntes é de R$244.676 bilhões. A despesa com
juros realmente cresceu de maneira assustadora – já
que é decisão do Governo Federal financiar orgias fi-
nanceiras internacionais. Saímos de R$16.8 bilhões,
em 1995, para R$45.3 bilhões, em 1999; agora, em
2000, a previsão é de R$78.1 bilhões. Aqui, sim, hou-
ve um aumento de 364% no período.

O Item nº10, outra mentira.O Governo Federal diz
solenemente que ”a função prioritária do Estado é pres-
tar serviços ao cidadão. E as demandas na área social
são crescentes. É preciso, portanto, fazer escolhas, de-
finir prioridades dentro dos limites orçamentários.“

O Governo, na verdade, elegeu como única pri-
oridade o ajuste fiscal com base na formulação do
Fundo Monetário Internacional e a geração de supe-
rávits primários criminosos para destinar recursos
cada vez maiores ao pagamento de juros e encargos
da dívida. Apesar da receita crescente, a despesa
com os juros cresceu assustadoramente.

A função prioritária do Estado é prestar serviços
ao cidadão. Os servidores públicos deste País podem
falar em prestar serviços ao cidadão, mas o Governo
Federal só pode falar em prestar relevantes serviços

460 ANAIS DO SENADO FEDERAL MAIO 2000



ao setor financeiro. Não ao setor financeiro produtivo
que está ajudando a quebrar, mas ao capital mera-
mente especulativo. Enquanto os servidores são ar-
rochados, os tecnocratas arrogantes não têm do que
reclamar. As portas do setor financeiro e os famosos
contratos de consultoria estão sempre abertos para
acolhê-los quando deixam o Governo, depois de pas-
sarem anos e anos implementando políticas que só
interessam ao setor financeiro.

O item 11 da nota diz mais uma inverdade: ”O
piso do funcionalismo federal é de R$392,00, ou
seja, 2.6 vezes maior do que o salário mínimo. Além
disso, mesmo sem reajustes periódicos, boa parte
dos funcionários públicos mantém salários acima do
mercado.“

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o piso de
vencimentos do funcionalismo, segundo o art. 40 da
Lei do Regime Jurídico Único, é o salário mínimo. O
salário mínimo são aqueles ”gigantescos“ R$151,00,
que o Governo Federal conseguiu aprovar no Con-
gresso porque usou de corrupção ativa, de tráfico de
influência, e não atende o que manda a Constituição,
todos sabem disso. Portanto, seu valor atual não é
um parâmetro adequado nem ético para comparar-
mos com o piso salarial do funcionalismo público.
Mesmo assim, a inexistência de reajuste desde 1995
gerou graves distorções, já que, embora o salário mí-
nimo seja insuficiente, foi reajustado, enquanto os
vencimentos dos servidores públicos permanece-
ram congelados. Isso acabou ampliando o número
de servidores que ganham vencimentos iguais ao
salário mínimo.

Em 1995, nenhum servidor ganhava menos que
um salário mínimo. Hoje, mais de 15 mil servidores re-
cebem complementação salarial para atingir o salário
mínimo. Além disso, essa regra desorganizou várias
carreiras, que por força da complementação de venci-
mento, para não ganharem menos do que o mínimo,
estão com remunerações iguais, da base até quase o
topo. Servidores em fim de carreira estão ganhando o
mesmo que ganhariam se estivessem começando
agora – um grave desrespeito a uma trajetória de servi-
dores que ingressaram há mais de 16 anos no serviço
público, em sua maioria, dada a não realização de con-
cursos para a maior parte dos cargos e categorias.

Não existem também servidores que, em virtu-
de das tabelas de vencimento e vantagens fixadas
em caráter geral para as respectivas carreiras, rece-
bem mais do que paga o mercado. Além disso, são si-
tuações de difícil comparação, em muitos casos. Não
existem estudos comparativos recentes que possam

sustentar a afirmação do Governo. O último estudo foi
realizado em 1996. Além do mais, seria responsabili-
dade do Governo Federal pagar o setor público me-
lhor do que paga o mercado, justamente para que fi-
quem no setor público os melhores, os mais compe-
tentes, os mais preparados. Que o setor privado não
seduza, em função do arrocho salarial no setor públi-
co, as nossas maiores inteligências, que dele estão
saindo.

O item 12, diz o seguinte: ”Algumas carreiras re-
cebem salários muito elevados e, curiosamente, inte-
grantes dessas carreiras lideram o movimento grevis-
ta. Um fiscal da Receita Federal, do INSS ou do Tra-
balho, por exemplo, recebe R$8.500,00, consideran-
do as gratificações“. Palavras do Ministro.

Mais uma vez, o Governo tenta dividir o movi-
mento dos servidores, com os quais nunca quis nego-
ciar a data base, superestima salários para, mais uma
vez, o ”Fernando III“ copiar o ”Fernando I“, o Sr. Fer-
nando Collor, que fez uma verdadeira campanha na-
cional, beirando o nazifascismo, para perseguir servi-
dor público. Mais uma vez, é a velha história de rotular
servidores de marajás. Da mesma forma que o Collor
nunca cassou nenhum marajá em Alagoas, Fernando
Henrique também não o fez. Então, não venham com
essa desculpa.

No exemplo citado – de um fiscal da Receita Fe-
deral, do INSS ou do Trabalho que recebe por mês até
R$8.500,00 -, o Ministério do Planejamento omite que
a estrutura remuneratória das carreiras citadas é
composta de vencimento básico, gratificação de de-
sempenho, de atividade de tributação, cujo valor má-
ximo é de 50%. No entanto, essa gratificação está
sendo paga no percentual de apenas 30% aos seus
beneficiários. Portanto, o salário líquido dessas pes-
soas que têm uma responsabilidade gigantesca, um
fiscal da Receita Federal, do INSS ou do Trabalho, é
R$4.200,00 porque a remuneração básica é
R$2.600,00, líquidos.

Acho engraçado! Senadores e Deputados Fe-
derais não querem ganhar em torno disso? Por que
queremos que as pessoas que exercem atividades
essenciais do aparelho do Estado e que cumprem
funções exclusivas do Estado ganhem menos do que
R$2.600,00 líquidos de salário base – porque o res-
tante é uma complementação? Além disso, a esma-
gadora maioria dos servidores que não recebe ne-
nhum reajuste desde 1995 recebe salários muitíssi-
mos inferiores, Sr. Presidente. Esse é um pequeno
percentual. São muitíssimo inferiores os salários da
grande maioria dos outros servidores. Para aumentar
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a arrecadação, é de fundamental importância o com-
bate à corrupção. A implementação de políticas públi-
cas e a prestação de serviços nas mais diversas áre-
as com salários mais justos, portanto, tornam-se in-
dispensáveis.

No item 13, Sr. Presidente, o Governo diz: ”Num
cenário de economia estabilizada, as categorias mais
organizadas do setor privado mudaram o eixo de rei-
vindicações, privilegiando a manutenção do empre-
go, o que, no serviço público, é garantido pela Consti-
tuição para os servidores hoje em atividade“.

O Governo trata o emprego como privilégio. Evi-
dentemente, não vou nem aprofundar-me na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, até porque o direito ao
trabalho está garantido pela Constituição e também pela
belíssima declaração dos direitos do homem.

A estabilização da economia não é um valor ab-
soluto que pode sobrepor-se a todos os demais. Para
que serve uma economia estabilizada se o trabalha-
dor não tem emprego, nem salário digno? O elevado
índice de desemprego e de concentração de renda no
País desmascaram a efetividade da cantada em ver-
so e prosa estabilização, colocando o Brasil entre os
países mais injustos do mundo.

Diz o Governo no item 14: ”Por tudo isso, a posi-
ção do Governo é de não tolerar a paralisação. Ela im-
plicará corte do ponto, desconto das faltas já a partir
deste mês...“ E solenemente diz: ”A população não
pode abrir mão dos serviços públicos; ao contrário, é
preciso um esforço conjunto para que eles possam
ser melhorados e é nesse sentido que estamos traba-
lhando. O Governo precisa fazer com que a lei seja
cumprida e tem a obrigação de assegurar os serviços
da população já que esta é uma função básica do
Estado. O Governo está apenas fazendo o que lhe
cabe: garantir a prestação dos serviços“.

É difícil ter paciência, Sr. Presidente, é difícil!

Dizer que o Governo está cumprindo lei, dizer
que o Governo está implementando recursos para
áreas de serviços públicos, é difícil!

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a repres-
são à greve dos servidores públicos revela mais uma
vez a arrogância, a intolerância, a brutalidade do Go-
verno em conviver com os movimentos sociais. O Go-
verno Fernando Henrique deliberadamente nega o di-
reito do servidor ao exercício do direito de greve que
ainda não está devidamente regulamentado, depois de
doze anos de vigência da nossa Constituição. Desde
1995, vem adotando medidas para intimidar e sufocar
as greves dos servidores, suprimindo direitos e prerro-

gativas, como a licença para o exercício do mandato
sindical, a estabilidade e o regime jurídico único.

O Governo cancelou todas as audiências com a
coordenação nacional das entidades do serviço públi-
co federal; recusa-se a abrir negociação; utiliza-se de
linguagem autoritária para intimidar os servidores;
usam a ”retórica democrática“, mas querem sufocar o
movimento pela força e pela intransigência, como já
fez em 1995 com a greve dos petroleiros. A greve só
foi deflagrada por causa da intransigência do Gover-
no, que não quis, em nenhum momento, negociar
com as lideranças sindicais. Somente depois de levar
os servidores à greve, o Governo tomou conhecimen-
to do movimento. Não se pode agora assumir o papel
de defensor da legalidade dos interesses da socieda-
de quando deixou de cumprir o art. 37, inciso X, da
Constituição Federal, em vigor desde 5 de julho de
1998, que determina a revisão geral anual dos venci-
mentos de servidores públicos e que jamais foi levada
em conta pelo Governo.

Quem tem verdadeiro compromisso com o ser-
viço público é quem está em contato direto com a po-
pulação, prestando serviços nos mais diversos pos-
tos de atendimento do setor público; é quem convive
com os problemas da população e sabe que, sem ser-
viço público, não há cidadania, porque mais de 78 mi-
lhões de brasileiros têm como única referência, única
possibilidade de serem atendidos o serviço público.
Ao contrário do Governo que, com seus projetos irres-
ponsáveis de privatização, ”publicização“ e demis-
sões voluntárias, somente reduz ainda mais o tama-
nho do Estado, afastando ainda mais o cidadão dos
seus direitos.

Concluindo, Sr. Presidente, o item 15 – portanto,
o Governo termina com chave de ouro, chave da agio-
tagem – diz: ”Finalmente, o Governo decidiu dar mais
uma oportunidade aos servidores que quiserem dei-
xar o serviço público, em busca de outra atividade, e
vai reabrir imediatamente o Programa de Demissão
Voluntária“.

Realmente, é difícil...

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concederei daqui a pouco. Deixe-me terminar.

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Eu não
quero atrapalhar V. Exª, não. O Senador Geraldo Cân-
dido e eu fizemos um pacto de deixar V. Exª respirar
um pouco, sinceramente, porque V. Exª vai acabar
sem voz, pelo entusiasmo.
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A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Eu sei. Sabe qual é o problema? É que todo asmáti-
co...

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Não é ne-
nhuma ironia.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Não, tudo bem.

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – É que a
voz de V. Exª já estava sumindo na defesa das suas
idéias.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Eu sei disso.

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Mas, se V.
Exª não quer respirar, é com V. Exª. Desculpe-me.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – V.
Exª sempre me pede para respirar e sei que está sen-
do generoso. Quando não se respira, deixa-se de
possibilitar que o diafragma, de alguma forma, em-
purre o ar; as cordas vocais são muito forçadas e esse
problema acaba acarretando nódulos e fendas. No
entanto, quem é asmático geralmente aprende, des-
de a infância, a falar sem respirar, fato que cria conse-
qüências mais graves. Mas, em breve momento, con-
cederei o aparte a V. Exª assim que terminar de abor-
dar este assunto.

É preciso pressa para defender os servidores
públicos deste País, diante de uma campanha mons-
truosa de desmoralização do setor público, que é tão
importante, levando-nos a correr para continuarmos a
defendê-lo.

A ameaça de corte de ponto e o desconto de fal-
tas não são novidades, mas a reabertura do Progra-
ma de Demissão Voluntária, sim. E isso demonstra a
obsessão do Governo em demitir servidores, grevis-
tas ou não. Esse fato contradiz drasticamente com o
que o Governo afirma que está fazendo ao reprimir a
greve: garantir a prestação de serviços, conforme ale-
ga, pois não existe serviço público sem servidores pú-
blicos motivados, pagos e treinados para atender à
população.

Ao incentivar, ao pressionar, ao ameaçar o ser-
vidor público com o Programa de Demissão Voluntá-
ria, o Governo nada mais faz do que contribuir nova-
mente para sucatear o serviço público do nosso País.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Sena-
dora Heloisa Helena, primeiramente, parabenizo V.Exª
pela defesa que faz dos servidores públicos. Em se-

gundo lugar, dizer que V. Exª não está sozinha, pois
também somos solidários com os servidores. Portanto,
estamos junto na defesa brilhante e aguerrida que faz,
trazendo a esta Casa um debate tão importante. A ver-
dade é que houve uma época no Brasil em que ser ser-
vidor público era uma glória: o cidadão se sentia orgu-
lhoso de ser um servidor público. Hoje é o contrário:
ser servidor público é sinônimo de ser considerado um
cidadão de segunda categoria, pela forma como a
classe é tratada pelo Estado. O Governo Federal adota
uma política de colocar o servidor público como bode
expiatório – e isso vem desde o ano de 1995 –, em que
tudo o que ocorre neste País de ruim é o servidor o res-
ponsável. O Governo nega-lhe todos os direitos, não
lhe dá reajuste; muito pelo contrário, sempre lhe retira
conquistas históricas, como a estabilidade no empre-
go. Isso observamos recentemente na Reforma Admi-
nistrativa, em que o Governo insistiu para que o Con-
gresso Nacional aprovasse o fim da estabilidade, com
os salários aviltados como estão. Hoje, quando se faz
uma greve, o Governo se nega sequer a receber os
servidores, se nega a dialogar com as lideranças – o
que é inaceitável -, e ainda diz que não reconhece a
greve. Então, pergunto o seguinte: que democracia é
esta? Que país democrático é este, em que os servido-
res não têm direito sequer a realizar uma greve justa
em defesa de seus salários, de suas conquistas, de
melhoria de sua condição de vida? Mas, na verdade, o
Governo faz uma orgia com o dinheiro público, uma
gastança contínua; nossos recursos são desviados – e
são bilhões e bilhões de dólares – para pagar os juros
da dívida externa e interna.

Há o exemplo da semana passada, quando a
Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a venda
das ações da Petrobras no valor de oito bilhões, para
pagar dezoito dias do serviço da dívida, ou seja, para
jogar no ralo. Enquanto isso, o Governo diz não ter di-
nheiro para dar reajuste aos servidores e ainda os tra-
ta como se fossem marginais, com a polícia, com
ameaças, com demissões e com violência física.
Essa é a situação que encontramos em nosso País.
Parabenizo-a pela defesa que faz. Somos solidários
com V. Exª e com os servidores públicos.

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – V. Exª me
concede um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte ao Senador Artur da Távola.

O Sr. Artur da Távola (PSDB – RJ) – Senadora
Heloisa Helena, há uma observação que sempre faço
ao PT de algo que me parece fundamental. O PT tem
uma certa precisão nas críticas, mas tem o alvo, a
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meu juízo, equivocado. A análise de V. Exª mostra
uma série de pontos; porém em seu discurso e na fala
do Senador Geraldo Cândido fica mais evidente a
vontade de criticar o Governo do que a necessidade
de analisar o fato. O fato é que na vida pública pode-
mos dizer, quase em uma licença poética, que não
existe o presente. É verdade! O presente na vida pú-
blica é sempre uma projeção do passado. O presente
de um determinado estágio educacional do povo é o
que aconteceu vinte anos atrás, porque vinte anos se
leva para formar uma geração. O presente da situa-
ção das finanças públicas é o que o passado engen-
drou. Caiamos no caso do funcionalismo público! O
presente da grande crise do funcionalismo público no
Brasil está nos anos de acumulação de uma política
equivocada, particularmente os anos da ditadura, que
foram os anos em que o Estado brasileiro foi tornado
repleto de pessoas que entraram sem concurso; o
Estado brasileiro inchou indevidamente, criou a auto-
fagia e ficou absolutamente inviável. A Constituição
de 1988, já na fase de redemocratização do País,
trouxe a obrigatoriedade do concurso público. Nos
primeiros períodos da redemocratização, não foi feito
nenhum esforço no sentido de reorganizar o funcio-
namento do Estado brasileiro. Ficamos, então, com
uma carga excessiva de funcionários, nem todos qua-
lificados. E por primeira vez se fez o intento – o que V.
Exª, ironicamente, chamou de ”Fernando 1“ – de uma
racionalização, com graus, sem dúvida, de injustiça,
porque nunca se faz esse tipo de atividade sem injus-
tiça. Veja V. Exª o que está acontecendo neste mo-
mento na Argentina. Ainda ontem o Senador Roberto
Saturnino fazia aqui um belo discurso sobre a maté-
ria. O que está acontecendo na Argentina é muito
mais grave, do ponto de vista do funcionário, do que o
que aconteceu no Brasil. Lá se está baixando delibe-
radamente os salários. Agora pergunta-se: por quê?
Porque a situação chegou a um ponto tal que, se o
Governo não fizer isso, não terá condições para pa-
gar a totalidade do funcionalismo. É claro que ficará
muito mais fácil fazer um discurso estentórico, dizen-
do assim: ”O FMI está mandando na Argentina!“ Tudo
bem! Esse discurso tem até uma certa eficácia, por-
que é muito fácil criar uma perseguição externa e jo-
gar o País como vítima disso. Mas o que é difícil é re-
construir o funcionalismo público, por meio de uma re-
forma administrativa, reforma essa que, ao meu ver, o
Governo deveria estar com maior vigor em incentivar.
No período Bresser, houve uma atuação permanente
nesse sentido e algumas instituições foram remodela-
das, mas houve como que uma paralisação desse es-
forço. Então, não creio que o acertado da intenção de

V. Exª e da defesa sincera que faz do funcionalismo,
que realmente precisa, porque o Governo, se buscou
acertar na reforma administrativa, a meu juízo, sem-
pre cometeu o erro de jogar sobre o funcionalismo
público uma carga de ineficácia como argumento
para justificar a reforma administrativa, que não foi
uma atitude feliz e boa. Criou uma espécie de anta-
gonismo entre a nação e o funcionalismo público, o
que é injusto, a meu juízo, não com os defeitos do
funcionalismo público, mas com as qualidades do
funcionalismo público brasileiro. Então, se o enfoque
de V. Exªs, com a boa intenção com a qual é gerado,
fosse para a análise da situação conjuntural do País
e suplantasse, já que a análise está correta, a ânsia
de atacar o Governo, tenho a impressão de que seria
muito mais eficaz, e seria uma defesa muito mais fá-
cil da causa que V. Exª e seus companheiros de Par-
tido defendem. É uma opinião que espero que V. Exª
aceite, mesmo discordando, de bom-grado e com a
melhor das intenções.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sempre aceito as contribuições de V. Exª, Senador
Artur da Távola.

Entretanto, é lógico que o pronunciamento de V.
Exª, se o tempo permitisse, provocaria um debate so-
bre a reforma do Estado. Mas não vai ser possível fa-
zê-lo. Nós também queremos a reforma do Estado.
Entendemos que o Estado, hoje, infelizmente, é um
monstrengo deformado, privatizado, a serviço da elite
política e econômica.

Porém, quando V. Exª diz que muito do que
acontece hoje foi engendrado pelo passado, deve-se
levar em conta que esse passado faz parte, hoje, do
presente do Governo. Todas as pessoas – pois não
são discos voadores – as estruturas partidárias, os
grupos organizados são personalidades com endere-
ço, com título de eleitor, com representação política
no Congresso Nacional, espalhadas por este País, fa-
zendo contraponto nas instâncias de decisão política.

Então, esse monstrengo deformado, citado
como se fosse uma herança do passado para justifi-
car o presente, constituído de fatos que estão hoje fa-
zendo o presente são os mesmos e continuam abso-
lutamente impunes. Esse é o problema! Quem defor-
mou a estrutura do Estado, quem fez deste Estado
um monstrengo deformado a serviço de uma elite po-
lítica e econômica continua sendo o Governo Federal.
E mais uma vez a opção política feita é simplesmente
para massacrar dois setores: o servidor público ou a
grande maioria da população pobre do País.
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Portanto, é fundamental que o Congresso Nacio-
nal envide todos os esforços para viabilizar a abertura
de negociações do Governo Federal junto ao Movi-
mento Unificado dos Servidores no intuito de fazer jus-
tiça. Os argumentos apresentados pelo Ministro do
Planejamento, aos quais tive acesso, ontem e hoje, a
cada item, definitivamente, Sr. Presidente e Srs. Sena-
dores, com dados apresentados pelo próprio Governo
Federal, constituem informação inverídica, antiética e
fraudulenta. É exatamente por isso que o Movimento
Unificado dos Servidores tem toda a legitimidade de
reivindicar a recomposição das perdas salariais pelos
índices inflacionários apresentados pelo próprio Go-
verno Federal. Infelizmente, a cada momento, as frias
estatísticas oficiais apresentam a prioridade do Gover-
no, que é de ajoelhar-se perante o Fundo Monetário
Internacional e destruir a nação brasileira.

Durante o discurso da Sra. Heloisa He-
lena, o Sr. Lúcio Coelho, Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Com
a palavra o Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Sérgio Machado.(Pausa.)
Com a palavra o Senador Iris Rezende. (Pausa.)
Com a palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, ontem, tive a oportunidade de participar de
um evento promovido pelo Banco Mundial, em que fo-
ram apresentados os resultados de uma pesquisa feita
envolvendo um universo de milhares de pessoas em
50 países, que tinha o objetivo de dar voz aos pobres
para que falassem sobre sua situação.

O Banco Mundial desenvolveu, em 1999, um es-
tudo chamado Vozes dos Pobres, reunindo depoi-
mentos de mais de 60 mil homens e mulheres pobres
em mais de 50 países. Por meio do método de grupos
focais, esse estudo, que visa subsidiar projetos do
Banco Mundial e o próximo relatório sobre o desen-
volvimento mundial 2000 – 2001, foi apresentado on-
tem em Brasília, no seminário ”O Banco Mundial e o
Combate à Pobreza no Brasil“.

Foi também divulgado o relatório da pesquisa
feita no Brasil, a cargo da Universidade Federal de
Pernambuco, nas cidades de Recife, Santo André,
em São Paulo, e Itabuna, na Bahia, com cerca de 632
indivíduos pobres, seja em discussões em grupo, seja
em entrevistas individuais.

Esse é um trabalho louvável porque se preocu-
pa em ouvir diretamente os pobres. E aí emergem te-
mas que, em geral, não associamos a problemas rele-
vantes da pobreza, que vemos basicamente como os
relacionados à carência material. O que essa pesqui-
sa traz à tona é o sofrimento humano dos pobres: a
dor psicológica, os medos, as fragilidades emocionais
e a maneira de se adaptar a eles como a uma fatalida-
de, mas não deixando de senti-los. Trata-se de uma
pesquisa sob o ponto de vista dos pobres a respeito
de sua própria condição de pobreza; a avaliação é fei-
ta a partir do universo de condições culturais, sociais
em que essas pessoas vivem.

Um dos pontos importantes da pesquisa é que,
em comum, na experiência humana da pobreza nos
países pesquisados, aparece a questão da desigual-
dade na distribuição do poder e da voz. Ou seja, os
pobres se identificam em todos os países pesquisa-
dos por não terem uma participação, sequer mínima,
na distribuição do poder e da voz. Não falam de seus
próprios problemas, não dão vazão ao que sentem ou
sofrem porque não têm acesso aos meios para de-
monstrar seu pensamento. Em geral, não contestam
o poder porque desafiá-lo significa arriscar-se, inclu-
sive a ser eliminado fisicamente.

Outro ponto importante é que a pobreza, além
da dimensão econômica, política e social que apare-
ce aos olhos da sociedade significa não ter paz, não
ter felicidade e sentir fome; a dimensão psicológica da
pobreza é experimentar permanentemente o insulto,
a rejeição, a humilhação como rotinas de vida.

Mais um ponto: as quatro instituições mais im-
portantes, na visão dos pobres, são as religiosas, em
primeiro lugar; as ONGs, em segundo, seguidas dos
serviços de educação e as prefeituras. É interessante
notar que as prefeituras aparecem na lista porque as
pessoas mantêm relações com as instituições a partir
de seu cotidiano, e o poder local é aquele que está
mais próximo desse cotidiano. Em função disso, as
prefeituras são sentidas, seja do ponto positivo, como
provedoras de benefícios, seja também do ponto de
vista negativo, como aquelas que não viabilizam esses
meios tão necessários à vida dessas comunidades.No
Brasil, as duas instituições mais importantes são a
Igreja Católica e as associações de bairro. É interes-
sante que, em último lugar, como instituição, vem a se-
gurança pública. No ponto de vista dos pobres, a insti-
tuição segurança pública está em último lugar.

É interessante notar a associação que se faz de
credibilidade e respeito à Igreja Católica e às associa-
ções de bairro. Inclusive, surpreendeu-me essa esco-
lha das associações de bairro como uma das institui-
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ções mais importantes porque, durante muito tempo,
tenho ouvido avaliações de que o movimento popular
comunitário de bairros tem decrescido.

Em todos os países pesquisados, as instituições
mais efetivas são as organizações da comunidade e
as religiosas. As organizações da comunidade são
entendidas como as criadas pela própria comunida-
de, seja uma cooperativa de produção, seja uma as-
sociação de bairro ou algum meio criado pela comuni-
dade como forma de viabilizar benefícios, sejam eco-
nômicos, sejam de solidariedade ou de lazer. Enfim,
as organizações da comunidade e as religiosas são
as instituições mais respeitadas.

Um dado muito interessante é que o único patri-
mônio do pobre é seu próprio corpo, daí as maiores
preocupações destacadas na pesquisa serem com a
segurança e a saúde. A segurança é a propriedade
máxima dos pobres em todos os países estudados,
inclusive quando confrontada com o acesso ao ali-
mento e à saúde, isso porque estão completamente
expostos à criminalidade e não têm amparo.

Os ataques, quando acontecem, não são a um
patrimônio material significativo, mas à própria existên-
cia física. A saúde é vista como um bem fundamental,
cujo acesso é dificultado pela pequena corrupção, ou
seja, aquela corrupção praticada no poder local, o de-
saparecimento do remédio, a ausência do médico, que
não comparece ao hospital e ao posto de saúde para
cumprir seus deveres de clinicar, assim por diante.

Os pobres gostariam de ser tratados com cordi-
alidade e compreensão. Em seus aliados, reconhe-
cem a solidariedade, mas se ressentem da falta de
proximidade psicológica e, muitas vezes, de não se-
rem ouvidos para a escolha das alternativas para be-
neficiá-los.

Uma frase ouvida de um entrevistado na Jamai-
ca, relatada pela pessoa que fez a pesquisa mundial:
”a pobreza é como uma prisão; às vezes a única saída
é morrer“.

Esse estudo feito pelo Banco Mundial e que ain-
da não foi incorporado por ele, pois figura como sen-
do, no caso do relatório brasileiro, uma contribuição
às suas reflexões, para suas ações de combate à po-
breza, para suas ações voltadas para a avaliação do
desenvolvimento humano, constitui-se numa peça
muito interessante. Acredito que os técnicos que con-
venceram o Banco a realizar essa pesquisa procede-
ram de boa-fé, tentando levar para esse universo da
macropolítica, da macroeconomia, em que os resulta-
dos dos programas econômicos, implementados pe-
las grandes corporações financeiras e financistas
deste planeta, levam a uma situação de empobreci-

mento cabal principalmente nos setores que sofrem
as conseqüências desses planos.

Parabéns à iniciativa daqueles que conceberam
essa pesquisa. Contudo, há duas formas de obser-
varmos a pesquisa: a primeira delas é tomá-la como
sendo algo que talvez não tenha muita eficácia, visto
que os pobres, quando falam das razões da sua po-
breza, atêm-se ao fenômeno, e não às causas. Uma
segunda forma seria, com essas informações, fazer
uma correlação entre os efeitos, os fenômenos indi-
cados pelos pobres como vetores da sua degradação
social e as correlações políticas e ações que realmen-
te causam esses efeitos; a partir daí teríamos então
políticas públicas, sociais, econômicas e culturais
para reverter esse problema da pobreza.

Fiquei estarrecida quando ouvi da coordenado-
ra desse programa que, no mundo inteiro, temos mais
de 2 bilhões de pessoas que vivem com menos de
U$1 por dia. É uma situação completamente aviltante
das condições humanas.

Um outro aspecto importante, ressaltado pela
visão dos próprios pobres, foi de que a corrupção e a
falta de segurança se constituem nos dois elementos
que eles consideram os mais importantes ou signifi-
cativos para a sua condição de pobreza.

Ora, se eles têm essa compreensão, alguém de
má-fé poderia pensar que as economias globais po-
dem continuar no seu rumo de preocupação apenas
com os poucos incluídos do planeta – no caso brasile-
iro, 30 milhões ou 60 milhões –, porque os pobres não
têm nenhuma idéia do que causa sua pobreza; por-
tanto, podemos continuar de vento em popa, como se
diz na Amazônia.

Uma outra forma de pensar é a de que os po-
bres não têm a compreensão com essa sofisticação.
Mas o problema aparece e é sentido porque a violên-
cia e a falta de segurança têm raiz em um sistema
perverso que não dá oportunidade de educação, de
ocupação, de moradia decente e de lazer. Portanto,
ao fazermos associação a esse sistema perverso que
cria anomalias, poderemos estar combatendo efetiva-
mente a pobreza.

Há um outro aspecto que se pode tirar de uma
avaliação como essa: os países em desenvolvimento
devem ter políticas voltadas para a inclusão social. A
inclusão social pode ser feita a partir de um instru-
mento que, até o presente momento, é considerado
como infalível para essa inclusão, pelo menos em
parte, que é a educação. Os países em desenvolvi-
mento, por conta dos planos econômicos que levaram
a cabo receitas passadas pelo FMI, estão hoje so-
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frendo sérias conseqüências do ponto de vista das
condições sociais do seu povo empobrecido. Se a
educação é o instrumento mais importante de inclu-
são social, por que não pensarmos em viabilizar, por
meio da voz e do clamor dos pobres, essa pesquisa,
que, uma vez muito reforçada, poderíamos pensar na
exeqüibilidade da proposta apresentada pelo
ex-Governador do Distrito Federal Cristovam Buar-
que, na Comissão de Combate e Erradicação da Po-
breza, no sentido de trocarmos parte dos juros da dí-
vida externa dos países em desenvolvimento por pro-
gramas de bolsa-escola? Dessa maneira, estaríamos
combatendo duplamente a pobreza: a do presente e
a do futuro, eficientemente. Combateríamos a pobre-
za do presente porque, a partir do momento em que a
família recebe renda, melhora as suas condições de
vida; e a partir do momento em que associarmos o re-
cebimento dessa renda a um programa de bol-
sa-escola, com a participação das crianças no pro-
cesso de ensino-aprendizagem na escola, haja vista
que uma criança de rua, analfabeta, de rua, amanhã
será o pobre que estará novamente configurando
essa realidade no mundo de dois bilhões de pobres
vivendo com menos de um dólar por dia. No Brasil, há
70 milhões de pobres, dos quais 43 milhões vivem
com menos de um dólar por dia.

Ouvi atentamente os ensinamentos do Senador
Artur da Távola. Digo ”ensinamentos“, porque, a sua
forma comedida de falar e sempre muito cortês
vem-nos de bom grado, ainda quando tenta admoes-
tar a Oposição. O papel da Oposição, porém, prezado
Senador Artur da Távola, consiste em estar o tempo
todo relembrando essa realidade, pois não podemos
jubilar os Governos do presente como se eles não
herdassem, ao assumir o Governo, os 500 anos de
exclusão social. Qualquer um de nós, seja do PSDB,
do PFL, do PT, ao nos dispormos a governar este
País temos que ter a clareza de que, ao ganharmos
as eleições, estaremos nos responsabilizando por
todo este processo. É claro que não poderemos pen-
sar que eles serão resolvidos em cinco anos de go-
verno, ou em dez, não sei. Mas o compromisso de fa-
zê-lo e de não agravar as condições que estão pos-
tas, deve ser o compromisso de quem assume esse
governo. Se cobramos com tanta veemência é porque
sentimos a cada hora as pessoas justificando a situa-
ção em vez de querer modificá-la.

Na votação do Fundo de Combate à Pobreza,
tive a oportunidade de dizer que não gosto muito da fi-
losofia do possível. Sou daquelas que acreditam que
devemos lutar para conquistar o impossível, porque,

se não tivéssemos o desafio do impossível a nos mo-
ver para a frente, não teríamos chegado aonde che-
gamos. Há algum tempo, falar o que estou falando só
era possível para os que estivessem bem próximos
de mim. Graças àqueles que não se prenderam ao
possível, hoje posso falar para os que nos acompa-
nham em outros Estados pela TV Senado.

Então, não gosto muito de me conformar com o
possível, porque o possível do agora é o comprometi-
mento com o prolongar da situação de injustiça do fu-
turo. E é por isso que, ao observar que há dois bilhões
de pobres no planeta que vivem com menos de U$1
por dia, 43 milhões de pobres no Brasil que vivem com
menos de U$1 por dia e 15 milhões de jovens analfa-
betos, sempre que penso nesses jovens analfabetos,
eu me recordo de quando era analfabeta. Eu era uma
analfabeta interessante, porque sabia somar, dividir,
diminuir, multiplicar, mas não sabia ler. Ninguém con-
seguia me enganar na caneta. E tudo para mim foi
muito fácil, quando eu me alfabetizei, aos dezesseis
anos, porque eu já tinha a vantagem de saber a mate-
mática.Mas me dói, sobremaneira, imaginar que exis-
tem pessoas que serão condenadas a não terem um
emprego, um trabalho decente, porque não tiveram a
oportunidade de receber uma educação decente,
para o desenvolvimento das suas potencialidades.

Um dia desses, fui convidada pelo meu chefe de
gabinete, Isaías, para ir a um culto na sua igreja, a
Terceira Igreja Batista do Plano Piloto. O pregador era
o Pastor Mateus. Lá, a pregação ia ser sobre pobreza.
Chamou-me muito a atenção o ensinamento que ele
nos passou, a partir do Capítulo 30 do Livro de Pro-
vérbios, no seu Versículo 8. Um dos filósofos da épo-
ca era Agur, que não era o Rei Salomão, porque ele
não falava de pobreza, pois é até hoje o homem mais
rico que já existiu no planeta. Quem falou foi uma ou-
tra pessoa, no Livro de Provérbios. O nome dessa
pessoa era Agur, homem muito temente a Deus. E
seu maior pavor era pecar e perder as graças divinas
– portanto, o reino dos Céus. Agur, vendo a riqueza e
a pobreza, faz o seguinte pedido a Deus: ”Eu te peço
duas coisas, não mas negue antes de minha morte:
afasta de mim a falsidade e a mentira, não me dês
nem pobreza nem riqueza, concede-me o pão que
me é necessário...“. Com isso, ele queria dizer que a
riqueza em demasia é uma forma de pecado, até por-
que, quando se tem demais, está-se privando alguém
de ter o suficiente para sobreviver. É o que ocorre com
o planeta hoje. Uma minoria apropria-se dos recursos
naturais, dos meios de produção e do resultado do es-
forço coletivo, intelectual e técnico, privatizando-o em
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detrimento de uma grande maioria, que passa a viver
com menos de US$1 por dia.

Agur tinha medo de ser tão rico que cometesse
esse pecado. Mas ele dizia que também não desejava
ser tão pobre para não pecar, porque, quando se está
aviltado como ser humano e – como falam os pobres
– só se dispõe do corpo como único patrimônio, já
não se está mais preocupado com os valores éticos e
morais, que só alguém que vive uma situação de dig-
nidade pode cultivar. Quando está completamente
pauperizada, a pessoa é capaz de roubar para sobre-
viver, é capaz de matar para sobreviver, é capaz de
fazer atrocidades, que, segundo Agur, poderia levá-lo
a uma situação de pecado.

Hoje, lamentavelmente, o mundo está dividido
entre os que pecam por ter demais e os que pecam
por ter de menos, se é que podemos fazer uma rela-
ção simbólica entre a injustiça social e o pecado. De
sorte, Sr. Presidente, que nesta tarde quero partilhar
com os colegas Senadores aqui presentes e com os
nossos ouvintes da TV Senado o desafio de fazer o
que o Governador Cristovam Buarque propôs em seu
livro lançado ontem, chamado A Segunda Abolição.
Vamos tentar fazer a segunda abolição neste nosso
País! Vamos, além do possível, fazer a reforma agrá-
ria para os quatro milhões de trabalhadores sem ter-
ra! Vamos, além do possível de hoje, fazer com que
este País ofereça educação para os 15 milhões de jo-
vens analfabetos! Vamos, além do possível do Brasil
de hoje, instituir um salário que não avilte os que labu-
tam para viver de um minguado salário de R$151,00.

Por mais boa vontade que tenhamos e por mais
parcimoniosos que sejamos ao criticar o Governo, não
podemos isentá-lo, em absoluto, de estar muito aquém
do possível da realidade do povo brasileiro, quanto
mais de não ousar em ir até as barreiras do impossível,
que é instituir uma sociedade justa e verdadeiramente
democrática. E democracia não é somente o direito de
dizer o que estou dizendo. Isso já é muito, é ótimo, mas
democracia, acima de tudo, é poder expressar o que
pensamos, é ter os meios para formular bem nosso
pensamento o que só se consegue com educação.
Democracia é ter alimentação decente, água potável,
transporte, segurança e o mínimo para o desenvolvi-
mento de nossas potencialidades.

Se o Governo quer boa vontade da Oposição,
trate de fazer o possível, que não está sendo feito. Qu-
anto ao possível, quase o fizemos aqui, na discussão
travada na Comissão de Combate à Pobreza; mas o
que dela saiu foi muito pouco do ponto de vista daqui-
lo que o Brasil espera do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, tenho dito que às vezes me sinto
desestimulada para ficar debatendo, debatendo, de-
batendo. Na Comissão de Combate à Pobreza, traba-
lhei juntamente com Deputados e Senadores da Opo-

sição e da Situação, todos eles se empenhando mui-
to, particularmente o Presidente, Senador Maguito Vi-
lela, e outros Srs. Senadores. Quando o resultado foi
encaminhado por projetos de lei, lamentavelmente o
orçamento social não contou e não está contando
com o apreço do Congresso Nacional no sentido de
acelerar a sua aprovação, o que seria um fundo de
combate à pobreza a altura de nossas necessidades,
com os critérios muito bem debatidos por nós, além
de uma política de recuperação do salário mínimo e
de implementação de uma linha de pobreza, estabe-
lecendo-se o Programa de Renda Mínima para as
pessoas empobrecidas.

Isso não foi possível, e fiquei um pouco cabisba-
ixa. Mas hoje começo a ver com outros olhos. Muitas
vezes, apontamos para uma estrela e não sentimos
força, coragem ou ousadia de nos aproximar de seu
brilho. Nós apenas apontamos para a estrela, mas
existem muitos que olham para ela e ousam aproxi-
mar-se de seu brilho. É isso que já começa a aconte-
cer com os resultados da Comissão de Combate à
Pobreza. O Governador do Estado do Acre, por exem-
plo, está querendo implementar um programa sério
de combate à pobreza. Prefeitos estão ligando para o
meu gabinete, para o gabinete da Liderança, buscan-
do nas nossas assessorias informações para a cria-
ção de um fundo de combate à pobreza, para apro-
vação do orçamento social nas suas administrações
municipais. E eu comecei a me reanimar, até porque
sou inspirada pelo meu colega Senador Eduardo Su-
plicy, que apresentou um Programa de Renda Mínima
há dez anos, até hoje não aprovado.Contudo, graças a
Deus, a sociedade é mais veloz do que o Congresso
Nacional e já começou, há muito tempo, a fazer renda
mínima por meio de bolsa-escola e outros programas
nas Prefeituras e nos Governos dos Estados.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, quem
sabe os Prefeitos, os Governadores façam aquilo que
o Governo Federal e o Congresso Nacional deveriam
ter feito com ousadia, indo além da medíocre visão de
que temos que ficar algemados sempre ao possível!

Durante o discurso da Sra. Marina Sil-
va, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao Senador Artur da Távola, por ces-
são do Senador Álvaro Dias.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o tema que hoje
me traz à tribuna é um dos mais esquecidos e descon-
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siderados, embora a todo instante lembrado pelas fa-
mílias brasileiras: é o da relação da televisão brasileira
com a criança, relação que necessita de uma medita-
ção permanente e de uma vigilância constante.

Fico ouvindo, com muito prazer, os discursos
das nossas estimadas Senadoras do PT, que, com vi-
gor, combatem todas essas questões ligadas à po-
breza e injustiça social, às vezes resvalando um pou-
co pela idéia de que têm o monopólio dessas teses ou
o monopólio que o PT gosta tanto de ostentar, da dig-
nidade, da melhor posição social. E, como sou contra
os monopólios, tenho certa tendência a ficar contra
esse aspecto, não quanto ao conteúdo da fala. Eu
gostaria de convocar essas pessoas também para
considerarem aspectos que estão fora do âmbito da
oposição ao Governo e que estão diretamente no âm-
bito das relações intra-sociais, porque é aí, nas rela-
ções intra-sociais, que se dá a maior postura retarda-
tária, reacionária da vida brasileira. Na sua relação
com a sociedade, as instituições vão passando valo-
res, idéias, conceitos. Em outras palavras, trata-se de
uma relação de natureza ideológica entre o sistema
produtor, que comanda o processo produtivo, e a so-
ciedade.É aí que se estabelece, a meu juízo, uma das
grandes lacunas da sociedade brasileira. Ora, é pa-
tente que, hoje, os meios de comunicação correm pa-
ralelos a três instituições que antes se encarregavam
da formação infantil.

Na sociedade clássica, as crianças eram forma-
das pela tríade: família, escola e igreja. Na sociedade
de massas, apresentou-se um quarto elemento, com
uma ”vantagem“ em relação às demais: a família é
restritiva; a escola é disciplinadora; e a igreja é, quan-
tas vezes, repressora; já a comunicação vem encapa-
da na ludicidade. Ela opera pela lógica do prazer da
audiência. Ela não opera pela restrição ou por desen-
volver a razão, o raciocínio, o pensamento, aquilo que
só vem com o estudo – e o estudo sofrido, em cima do
caderno, meditando, fazendo, criando. Não! Ela opera
com signos altamente agradáveis na sua aparência e
belos: desenhos animados, programas agradáveis.
No entanto, gradativamente, ela ocupou um espaço
crescente, na segunda metade do século XX, junto às
outras formas de educação existentes: a família, as
igrejas e a escola.

Na escola, há o ensino organizado, a pedagogia,
uma forma organizada de ensinar. Na família, há o es-
forço de manutenção dos valores implícitos à família. É
claro que isso ocorre no caso das crianças que têm fa-
mília, já que, no quadro da tragédia social brasileira,
uma grande parte das crianças sequer tem família.

Nas igrejas, há o cumprimento de regras ligadas ao
comportamento, regras altamente restritivas de uma
série de manifestações, tendo em vista a necessidade
de se criar uma sociedade equilibrada, organizada. O
meio de comunicação é prazenteiro, agradável, super-
ficial, rápido. Por isso, veio paralelo às formas existen-
tes de educação e enquadrou os seus projetos, que
são, no fundo, de natureza ideológica.

Este é um tema que merece a nossa reflexão,
sobretudo porque estamos a viver hoje no Brasil um
completo abandono de análise, de preocupação so-
bre a relação que os meios de comunicação, sobretu-
do os eletrônicos, têm com a criança. Já houve perío-
dos em que, mais conscientes do seu papel formador,
os meios de comunicação obtiveram programas ca-
pazes de aliar a ludicidade, o encantamento, a graça,
a alegria de um programa a certos conteúdos de cará-
ter formador da criança. Foram os tempos da Vila Sé-
samo. Uma boa geração de jovens foram formados na
televisão ao tempo da Vila Sésamo. Foram os tempos
do Sítio do Pica-pau Amarelo, em que a obra de Mon-
teiro Lobato entrou como conteúdo de uma adapta-
ção por televisão que marcou a infância brasileira. Foi
o tempo de obras como o Tio Maneco, um programa
de iniciação à Ciência, num trabalho feito pelo ator
Flávio Migliaccio. Como um remanescente desse
tempo, há o Castelo Rá-tim-bum, uma atividade da
TV Cultura de São Paulo – um programa premiado in-
ternacionalmente.

O Brasil já teve no seu sistema de televisão tenta-
tivas de aproximar a programação infantil de conteú-
dos indispensáveis à formação da criança, eliminando
a idéia da violência, partindo do princípio de que a soli-
dariedade humana é possível, buscando criar estrutu-
ras de vivência com a cultura nacional, estabelecendo
princípios de formação estética nas crianças, enfim, de
conteúdos e – mais que conteúdos – de valores.

A partir dos últimos dez anos, aproximadamen-
te, desaparecem na televisão essas tentativas, que
são substituídas por alguns padrões altamente mere-
cedores de reflexão e de crítica.

Já não se toma mais, na televisão brasileira, a
criança como um embrião de cidadão, como um con-
sumidor em embrião, mas como um consumidor em
estado pleno. Tem-se toda uma televisão destinada a
formar consumidores e a negar-se a dar qualquer
passo na direção de formação da cidadania. A escola
continua presente com seus valores, assim como a
Igreja e a família – onde existe família –, mas é muito
difícil para essas entidades disputar alegria, ludicida-
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de, prazer com os recursos que a comunicação ele-
trônica traz.

E a comunicação eletrônica não estacionou na
televisão, mas enveredou pelos jogos de computador
e pelos chamados game boy, nos quais não só o ver-
náculo vai de roldão, como também seu conteúdo es-
capou a toda e qualquer forma de controle da socie-
dade brasileira. Há jogos em que a vitória consiste no
maior número de assassinatos cometidos pela crian-
ça, que mobiliza sua atividade psicomotora naquele
aparelho de natureza tecnológica.

A comunicação eletrônica entra pela televisão,
formando consumidores precoces, ou entra por ou-
tras formas de expansão tecnológica, formando indi-
víduos despojados de qualquer tipo de sentimento,
com temas e padrões nos quais a vida humana perde
sentido e valor, porque ela é o objeto da vitória quan-
do se trata de matar virtualmente, um matar que, de-
pois, pode se transformar num matar concretamente.

Estamos, portanto, diante de um quadro que
merece reflexão e que atinge justamente as crianças
mais pobres, essas que são lembradas com tanto em-
penho, com tanta verdade, com tanta sinceridade por
diversos discursos nesta Casa. Justamente essas cri-
anças estão desassistidas da presença de uma famí-
lia que lhes possa orientar, até porque muitas delas
não têm família – a família é uma instituição, no Brasil,
da classe média para cima. Esse quadro atinge crian-
ças que não têm, no desenvolvimento escolar, a pos-
sibilidade da formação de uma estrutura.

Pode-se dizer: ”bem, ao tempo do rádio, as his-
tórias em quadrinhos também pareciam tão ameaça-
doras, pareciam fomentadoras da violência; e não se
conhece uma geração formada pelas histórias em
quadrinhos com a violência das gerações posterio-
res“. Sim, mas àquele tempo também a presença da
escola era maior, a presença da instituição familiar
era maior, a presença de instituições religiosas, com
seu universo, também era mais significativa.

No tocante à formação de consumidores no lu-
gar de cidadãos, temos um direto descumprimento de
normas constitucionais relativas à concessão para
uso de serviços públicos. Não se dá concessão a um
serviço público, que é a comunicação, para que só o
sistema se beneficie, formando atuais e futuros com-
pradores, pessoas que só têm no consumo as formas
de mostrar sua alegria de vida. E mais, pessoas que,
quando não têm o consumo, são obrigadas a cami-
nhar na linha da cobiça, justamente a linha que as
leva tantas vezes ao crime.

Esses são os valores que estão sendo despeja-
dos diariamente em milhões de crianças brasileiras. E
é evidente que essa competição se torna absoluta-
mente ganha, de antemão, em relação à escola; por-
que a escola tem regras de disciplina; a Igreja e os
comportamentos religiosos têm regras de disciplina; a
família possui regras de disciplina, até mesmo com as
crises com que a contemporaneidade convive. Mas
os meios de comunicação estão independes disso.

Pode-se não querer, como não desejo, formas de
censura; mas bem que os responsáveis pelos meios
de comunicação estão a dever à sociedade brasileira,
pelo menos, a intenção de se reunirem para buscar a
possibilidade de um acordo na programação infantil.
Pois, até aqui, os valores dessa programação infantil
estão na linha de que os ídolos são necessariamente
figuras dolicocéfalas e loiras, completamente aparta-
das da realidade étnica brasileira. É preciso ser dolico-
céfalo e louro para ser ídolo das crianças, criando, des-
de logo, um conceito étnico reacionário, porque jamais
se viu ali a busca de uma idolatria e em cima, por
exemplo, de uma figura mestiça. Figura mestiça essa
que, nos auditórios de televisão, sequer aparece nas
platéias, que são todas elas compostas, em todos os
canais, por figuras exclusivamente brancas, se possí-
vel dolicocéfalas e muito melhor se louras.

Em segundo lugar, os padrões culturais implíci-
tos nas melodias e nas canções hoje misturam-se a
padrões adultos, criando o fenômeno complexo da
sensualidade precoce, responsável, ela também, por
uma série de impactos, por uma série de impasses,
tão logo a moça – principalmente a mulher – atinja a
fase adolescente. Mais grave no caso dos segmentos
pobres da população, porque essa sensualidade pre-
coce é a condutora à prostituição precoce, outra das
chagas que infelicita este País.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite aparteá-lo?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Con-
cedo um aparte a V. Exª com prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cum-
primento V. Exª por trazer, com tanta inteligência, uma
reflexão sobre a importância da qualidade dos pro-
gramas de televisão, sobretudo, dos que são assisti-
dos pelas crianças brasileiras, e também pela manei-
ra como V. Exª quer estimular as emissoras de televi-
são a enfrentarem esse desafio. V. Exª não trata o as-
sunto com a postura de quem queira censurar, proibir.
Seu espírito democrático e de defensor da liberdade
ressalta que não é esse o seu propósito, o que é muito
positivo. V. Exª vem aqui conclamar, estimular a televi-
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são brasileira a buscar propiciar às crianças progra-
mas mais interessantes, mais criativos, que não esti-
mulem o desejo do consumo, de serem iguais aos
ídolos na televisão – que até podem ter méritos para
isso, sejam mulheres ou homens ...

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Cla-
ro, independente do mérito.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...
mas que estimulem, sobretudo, o aprendizado dos
valores da solidariedade, do amor e não a matar,
como meio de competição e de sucesso.V.Exª enfoca
muito bem o assunto, mas, a certa altura, V. Exª men-
cionou que a família é uma instituição da classe mé-
dia para cima.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Não,
Excelência. Existe no Brasil real. Desculpe, talvez não
tenha sido feliz.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mita-me apenas completar, Senador, para que V. Exª
possa, até, aprofundar o seu pensamento. Aqui farei
menção à cidade de V. Exª, retratada de maneira tão
violenta no filme de João Moreira Salles, Memórias
de uma Guerra Particular. Não sei se V. Exª teve
oportunidade de assisti-lo. Recomendo-o e aviso a to-
dos que nos assistem que a TV Senado, na sex-
ta-feira, às 21h30min., exibirá Memórias de uma
Guerra Particular, que traz uma reflexão extraordi-
nária, com cenas da vida real sobre o tema que V. Exª
traz hoje, que é a violência, sobretudo nos bairros
mais carentes, no morros, nas favelas do Rio de Jane-
iro, onde a habitação e a renda são tão precárias e
sem solução para o problema social. Por que lembrei
este filme na hora em que V. Exª mencionou ”a família
da classe média para cima“? Porque nele, há uma
cena notável, em que a Polícia Militar ocupa a favela e
prende rapazes de 15, 16 e 17 anos e os leva para
cima do morro. Todas as mães, irmãs, namoradas,
noivas seguem a polícia morro acima com receio do
que ela fará com seu filho, irmão, namorado, noivo,
marido, companheiro. É nos bairros mais carentes,
nos lugares em que há maior pobreza, que o conceito
de família, hoje violentada pela trágica situação soci-
al, é mais forte. Em comunidades como essas, há um
sentimento de solidariedade que, muitas vezes, não
existe nos bairros de classe média e alta.Nas comuni-
dades de classe baixa, o convívio é maior, até pelo
espaço que é muito menor. Receba meus cumpri-
mentos, Senador Artur da Távola!

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade. Fazendo
soar a campainha) – Consulto o Plenário sobre a pror-

rogação da sessão por dez minutos, para que o ora-
dor conclua seu brilhante pronunciamento. (Pausa.)

Não havendo objeção do Plenário, está prorro-
gada a sessão por dez minutos.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) – Se-
nador Eduardo Suplicy, é possível que, no improviso,
a frase que mencionei tenha até saído deslocada do
seu devido lugar.Eu não quis dizer que a família brasi-
leira só existe da classe média para cima. O que quis
dizer é que a organização da família da classe média
para baixo, tendo em vista os apelos de trabalho de
pai e mãe, cria uma desestruturação interna que dei-
xa a criança muito mais horas diante da televisão; até,
muitas vezes, através de solidariedade formidável,
como a que existe nos morros, em que a vizinha, a
amiga cuida das crianças cujos pais e mães, chama-
dos pela sobrevivência, são obrigados a deixar a cri-
ança aos seus cuidados. Evidentemente, por razões
de natureza cultural, social, a desestruturação sem-
pre atinge muito mais os segmentos pobres do que os
privilegiados. Foi o que quis dizer quando aquela fra-
se me veio à memória. Possivelmente eu a tenha in-
serido fora de um contexto que merecesse uma expli-
cação mais detalhada, que V. Ex.ª, em boa hora – di-
gamos assim – ,convoca-me para fazer.

A Sr.ª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Permi-
te-me V. Ex.ª um aparte, ilustre Senador Artur da Tá-
vola?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) –
Com muita satisfação, eminente Senadora Heloisa
Helena.

A Sra. Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Artur da Távola, saúdo V. Exª pelo pronunciamen-
to. V. Exª, com tanto brilho, inteligência e uma dedica-
ção incontestável, aborda um tema que, tenho abso-
luta certeza, mexe com mentes e corações das pes-
soas que nos ouvem neste momento, especialmente
das mulheres, maioria da população e responsáveis
diretas pela outra parte da população. Neste momen-
to em especial, entendi a colocação generosa, solidá-
ria, do Senador Eduardo Suplicy, mas é evidente que
sabemos da existência de milhões de pessoas neste
País que não têm mais ligações familiares, ou já se jo-
garam na marginalidade, nas drogas como último re-
fúgio. A fome, a miséria, o sofrimento dessas estrutu-
ras familiares geram um clima de violência doméstica
em relação aos filhos, e as crianças vão para as ruas
mesmo como última alternativa. Esses fatores levam,
como disse V. Exª, a uma completa desestruturação
de princípios mínimos, estabelecidos como regras
para a vida em comum. A minha grande preocupação
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– e esse é o apelo que faço a V. Exª até porque duran-
te muito tempo tenho trabalhado essa questão – é a
respeito da maneira pela qual podemos operacionali-
zar, não com uma fórmula mágica, encontrar uma al-
ternativa concreta para minimizar os efeitos proveni-
entes dessa situação. V. Exª diz muito bem que os
meios de comunicação devem à sociedade brasileira
uma alternativa. Sinceramente, e talvez seja falta de
generosidade minha, não acredito que os meios de
comunicação, que trabalham com uma sociedade in-
dividualista, consumista, portadora de valores incom-
patíveis com a vida comunitária, possam oferecer
uma solução. Então, não acredito que eles possam
viabilizar ações de tanta generosidade e de uma for-
mulação para uma vida dita civilizada, mesmo nos pa-
drões do capitalismo e das instituições burguesas. Eu
não acredito que isso seja feito. É exatamente por
isso que faço uma pergunta a V. Exª: o que podemos
fazer em relação a isso? Inclusive, esses meios de
comunicação são concessões públicas. Então, como
podemos operacionalizar? Quais os mecanismos
concretos que podemos viabilizar no sentido de im-
por? É claro que não existem padrões culturais e reli-
giosos de neutralidade, mas existe aquilo que supo-
mos ser consenso numa sociedade que se pretende
civilizada. O que podemos fazer para criar mecanis-
mos que obriguem esses setores a se curvarem ao
mínimo, àquilo que é o consenso numa sociedade
que se proponha civilizada?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB – RJ) –
Obrigado, Senadora.

Vou responder a V. Exª: não creio que haja uma
fórmula nem V. Exª assim o propôs , mas creio que há
algumas que podem ser tentadas. Por exemplo, há,
no Congresso, um projeto do Deputado Cunha Bue-
no, que autoriza a colocação daquele aparelho que
permite à família bloquear os canais que não desejam
sejam vistos por seus filhos. Creio que este é um pro-
jeto que deve ser incentivado. Agora, ainda estamos
na linha restritiva, mas é um ponto.

Há outro assunto, Sr. Presidente, que se refere
ao fato da necessidade de o Governo, primeiramente,
senão de modo restritivo – isso foi até tentado pelo
atual Ministro da Justiça quando era Secretário de Di-
reitos Humanos –, no sentido de chamar os canais de
televisão para uma reflexão e uma ação diante desse
problema antes de se tomar qualquer atitude restriti-
va, continuando nessa linha. Essa conduta não seria
difícil – bastava obter dos meios de comunicação o
seguinte acordo: a competição é mantida, mas, nos
horários infantis, cada canal deverá fazer produções

próprias de programas infantis que não sejam neces-
sariamente mercadológicos.

Quando uma emissora investe dinheiro num
programa como o ”Sítio do Pica-pau Amarelo“, outra
rede, no mesmo horário, apresenta uma película ja-
ponesa de violência, que custa mais barato que aque-
la produção e acaba levando a audiência. Nessa
guerra, a emissora que fazia o ”Sítio do Pica-pau
Amarelo“ acaba desistindo, porque também não há
nenhuma oposição a outra que mostrou o filme japo-
nês violento.

Se houvesse, em produções próprias locais,
uma competição nos horários em que os canais se
comprometessem a fazer uma programação infantil
qualificada, existiria – como hoje se costuma chamar
– uma agenda positiva para que a televisão operasse.

Há outras formas – uma das quais proposta pela
Deputada Marta Suplicy – de instrumentalizar siste-
mas de controle social da atividade, que, a meu juízo,
também podem e devem ser incentivadas. São mane-
iras, vejam V.Exªs, que necessariamente não passam
pela censura e que deixam a criatividade, a liberdade
dos canais, a possibilidade de fazer. Agora, é regula-
mentar, de alguma forma, esses aspectos.

Não podemos realmente pactuar com essa
idéia que hoje se infiltrou na vida brasileira e que a co-
municação, principalmente a comunicação eletrôni-
ca, desenvolve. É muito curioso: hoje em dia, a comu-
nicação eletrônica deprime a Nação pelos noticiários
e euforiza pelos comerciais. O mundo dos comerciais
é um mundo de pessoas bonitas, é um mundo de situ-
ações agradáveis, é um mundo maravilhoso, é um
mundo idealizado, com automóveis que voam, liquidi-
ficadores que falam, geladeiras cuja marca se confun-
de com a própria felicidade – ”isto não é uma tal, mas
é...“ , numa idéia de vincular conceitos e valores a ob-
jetos e materiais, tão própria à propaganda.

Nesse mundo maravilhoso do comercial, cria-se
uma atmosfera de idealização, e o mundo dos noticiá-
rios deprime diariamente a população, sobretudo em
relação a um noticiário que só ressalta os aspectos
negativos da vida em sociedade. Isso também é um
tema para se pensar.

Acredito que o meio de comunicação não é ape-
nas um lugar pacífico, mas um lugar de muitas ten-
sões internas, até porque trabalhei neles e conheço
bem sua estrutura interna. Dentro de cada meio de
comunicação, há muita gente que luta por isso. E há
um conflito constante entre os que buscam os valores
materiais citados por V. Ex.ª, da sociedade individua-
lista, que só tem funções compradoras ou vende-
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doras, e os que lutam, profissionais do meio, qualifica-
dos, pela introdução, ou intromissão, de valores de
vida. O que não se pode é ficar parado diante, sobretu-
do, ou pelo menos, da televisão infantil, para que as
crianças do Brasil não sigam crescendo diante de for-
mas extremamente massificadoras, todas elas homo-
geneizadas, feitas para agradar e para que o sistema
comercialize, fetichizando roupas íntimas das apre-
sentadoras, sutiãs, calcinhas, meias, saias, como se
fossem ícones superiores de vida. Em tudo isso há
uma carga de valores que merece a nossa meditação.

Agradeço ao Sr. Presidente a tolerância e aos
Srs. Senadores a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Os
Srs. Senadores Paulo Souto, Lúcio Alcântara, Edison
Lobão, Mauro Miranda e Romero Jucá enviaram dis-
cursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exas serão atendidos.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presi-

dente, Srªs e Srs. Senadores, foi publicado no jornal O
Estado de S.Paulo do dia 29/05/2000, artigo intitulado
”A responsabilidade dos juízes“, transcrito a seguir:

O magistrado que, usando os poderes que lhe
são conferidos pela função judicante, comete um cri-
me deve receber a mesma pena que seria aplicada a
um cidadão comum, por delito semelhante? É esta a
questão subjacente ao substitutivo do projeto de lei
que dispõe sobre os crimes de responsabilidade dos
magistrados, que o Senado acaba de aprovar. Prati-
camente todos os delitos enumerados no projeto já
estão tipificados no Código Penal.

Esse, aliás, foi um dos principais argumentos de
quem se opôs ao projeto, como o jurista Miguel Reale
Júnior: como já existe a norma de caráter geral, o pro-
jeto feriria o princípio da proporcionalidade ao visar
aos delitos cometidos por magistrados. Outros oposi-
tores, como o presidente da Associação dos Magis-
trados Brasileiros, desembargador Antonio Carlos Vi-
anna Santos, enveredaram por caminhos mais tortuo-
sos, pretendendo ver no projeto uma manifestação de
“hostilidade contra a magistratura e ao Estado demo-
crático de direito”, além de “grave interferência na li-
berdade de convicção dos juízes”.

O Senado, em boa hora, entendeu que os juí-
zes, como agentes políticos nomeados pelo chefe do
Poder Executivo, devem responder também pelo cri-
me de responsabilidade, que são aqueles que aten-
tam contra a Constituição; o livre exercício dos Três
Poderes e do Ministério Público; o exercício dos direi-
tos políticos, individuais e sociais; a segurança inter-

na do País; a probidade na administração; a lei orça-
mentária; e o cumprimento das leis e das decisões ju-
diciais. E que isso não os exime da responsabilidade
penal, civil e administrativa.

O projeto que o Senado acaba de aprovar é um
dos resultados da CPI do Judiciário. Seu autor, o se-
nador Paulo Souto, foi o relator daquela comissão de
inquérito. Durante os trabalhos da CPI, os senadores
constataram a existência de um vazio legislativo onde
deveriam existir a tipificação das condutas ilícitas du-
rante o processo e o julgamento. Daí a apresentação
do projeto, para “salvaguardar o Estado de Direito dos
ataques que possam ocorrer, justamente por aqueles
que deveriam protegê-lo”.

A reação das associações de magistrados, con-
trária ao projeto, foi típica de quem se julga acima de
qualquer suspeita e considera qualquer forma de con-
trole externo – é disso que se trata, porque os crimes
de responsabilidade praticados por magistrados são
de ação pública, mas é admitida a ação privada, se a
ação pública não for impetrada no prazo legal – uma
intrusão na organização do Judiciário e uma limitação
da liberdade judicante. Os fatos apurados pela CPI,
no entanto, mostram que o sistema é falho e há juízes
que sucumbem às tentações. No que concerne à ir-
responsabilidade e à corrupção, o Judiciário é tão vul-
nerável, pela condição humana de seus componen-
tes, quanto o Legislativo e o Executivo, e os fatos não
justificam que os integrantes desses dois últimos po-
deres se sujeitem a processos por crimes de respon-
sabilidade e os do primeiro Poder, não.

Não se justificam, ainda, as alegações de que
está havendo interferência indevida de um Poder, no
caso o Legislativo, em outro, o Judiciário. A legislação
que o Senado acaba de aprovar não diz respeito à or-
ganização interna do Judiciário. É matéria penal e
processual e, como tal, de competência exclusiva da
União – vale dizer, matéria sobre a qual o Congresso
pode dispor.

O projeto aprovado, é verdade, não é perfeito.
Contém excessos que poderão ser corrigidos na Câ-
mara. Considerar, por exemplo, que o desrespeito à
regra de jurisdição ou de competência “para favorecer
uma das partes em processo judicial” constitui crime
equivale a tentar suprimir por decreto os conflitos de
jurisdição, tão comuns na prática do Direito. Por outro
lado, é perfeitamente razoável considerar como crime
de responsabilidade “condenar a Fazenda Pública,
em ação judicial, ao pagamento de indenização fla-
grantemente desproporcional ao preço de mercado
do bem objeto da ação, em afronta ao princípio cons-
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titucional da justa indenização”. Juiz que concede in-
denizações astronômicas, como as dos precatórios e
indenizações ambientais, não está decidindo com
base nos autos. Está decidindo sem base na realida-
de – e isso é, no mínimo, irresponsabilidade.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, a economia globali-
zada impõe um alto nível de concorrência, em termos
de preços, qualidade e especificações técnicas, e exi-
ge um elevado grau de modernização da agricultura,
com adoção de novos métodos, processos produtivos
e novas tecnologias.

Para atender a essas demandas, cada vez mais
exigentes e seletivas, a agricultura moderna depende
cada vez mais do nível de preparo técnico e educacio-
nal de todos que trabalham no setor agrícola.

A forte presença da educação na agricultura –
compreendendo o treinamento permanente, a capa-
citação e a reciclagem – representa um elemento es-
sencial e indispensável para garantir maior produção
de alimentos, matérias-primas e produtos agrícolas
exportáveis.

O Brasil precisa expandir sua fronteira agrícola,
estimular o setor agrícola, com novas técnicas e mé-
todos que contribuam para aumentar os níveis de pro-
dutividade e a eficiência do setor, conjugando assis-
tência técnica e crédito rural, preços mínimos e facili-
dades na comercialização de seus produtos.

As rigorosas exigências de qualidade dos pro-
dutos agrícolas, em nível mundial, precisam ser aten-
didas com mudanças de hábitos, técnicas, atitudes,
habilidades e novos comportamentos dos nossos
agricultores.

Naturalmente essas modificações estruturais
não ocorrem no curto prazo, pois envolvem mudan-
ças culturais e comportamentais não apenas do ho-
mem do campo, como também de sua coletividade,
de sua família.

Diversos são os fatores envolvidos nessas mu-
danças: métodos de produção, armazenagem, con-
servação, embalagem, comercialização e transporte
de produtos agrícolas, assim como outras necessida-
des relacionadas com a família do agricultor: adminis-
tração agrícola, saúde, alimentação, habitação e, per-
meando todos esses elementos, o fator educação.

O Brasil já conseguiu significativos avanços ci-
entíficos e tecnológicos, na pesquisa agrícola e pe-
cuária, o que representa importante condição para o
desenvolvimento de nossa agricultura.

No entanto, de nada adianta o conhecimento ci-
entífico e tecnológico, se não houver condição de

transferir esse conhecimento para o homem do cam-
po, para o agricultor que enfrenta dificuldades com inú-
meros problemas de baixa produtividade na agricultu-
ra de subsistência e nas regiões mais pobres do Brasil.

É esse o importante papel da extensão rural,
que é o instrumento adequado para levar o avanço
tecnológico ao campo, contribuindo para maior pro-
dutividade agrícola e para melhorar a renda dos agri-
cultores, que terão condições de aumentar a produ-
ção e praticar melhores preços para o consumidor,
oferecendo produtos de melhor qualidade.

O Brasil, desde a década de 50, vem desenvol-
vendo uma importante experiência no campo da ex-
tensão rural, com a Associação Brasileira de Crédito
e Assistência Rural (ABCAR), em cooperação com
agências de desenvolvimento regional e setorial, Go-
vernos Federal, Estaduais e Municipais, estabeleci-
mentos de crédito e entidades privadas.

É com muita satisfação que registro o trabalho
meritório que está sendo desenvolvido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), insti-
tuição vinculada à Confederação Nacional da Agricultu-
ra (CNA), e que tem como missão ”profissionalizar e de-
senvolver atividades de Promoção Social, objetivando a
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores rurais,
bem como sua inserção ou recolocação no mercado de
trabalho, cada dia mais exigente e seletivo“.

Conhecendo pessoalmente as enormes dificul-
dades do homem do campo, principalmente dos ser-
tanejos nordestinos, desejo ressaltar a importância
dos programas de formação profissional rural, de
promoção social, de educação profissional para tra-
balhadores rurais sem escolaridade, de formação de
recursos humanos, de educação à distância e cida-
dania rural, desenvolvidos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR).

Qualificar, aperfeiçoar, atualizar e especializar
o homem do campo e sua família, atendendo às ne-
cessidades das respectivas comunidades rurais,
dentro de um planejamento participativo, em coope-
ração com entidades públicas e privadas, represen-
ta uma visão moderna da extensão rural, que deve
ser estimulada, apoiada e fortalecida, principalmen-
te porque não mais depende da ação exclusiva do
setor público.

A participação da Confederação Nacional da
Agricultura (CNA), por meio do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), na formação profissi-
onal e no desenvolvimento social do homem do
campo representa uma nova etapa de evolução de
nossa agricultura e do homem do campo.
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De 1993 a 1999, o SENAR capacitou mais de
um milhão e seiscentos mil trabalhadores e produto-
res rurais, nas áreas de agricultura, pecuária, silvi-
cultura, aqüicultura, extrativismo, agroindústria e ati-
vidades de apoio agro-silvo-pastoril, adotando meto-
dologia desenvolvida pela própria instituição.

Desejo ainda ressaltar a importância de um
programa educativo destinado às crianças e desen-
volvido pelo SENAR – Administração Regional do
Paraná, que trata de noções básicas sobre agrotóxi-
cos, água, biodiversidade, cidadania, clima, solo e
cuidados de saúde para o jovem.

Trata-se de iniciativa que objetiva formar o cida-
dão do futuro, formando a consciência dos jovens em
relação a assuntos relevantes para o Brasil neste sé-
culo, como meio ambiente e utilização da água.

Deixo aqui o meu integral apoio ao programa de
educação e treinamento profissional do homem do
campo mantido pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural, da Confederação Nacional da Agricultura,
não apenas pelo muito que já fez, mas principalmente
pelo muito que ainda fará em benefício dos nossos
agricultores, de suas famílias e de suas comunidades.

Mais uma vez quero ressaltar meu especial
apreço pelo programa dedicado à formação dos jo-
vens, pela maior participação dos jovens no processo
de desenvolvimento nacional, não apenas na agricul-
tura como em todos os setores da sociedade.

Tenho a convicção de que a Confederação Naci-
onal da Agricultura continuará a dar seu apoio ao de-
senvolvimento de nossa agricultura, melhorando o ní-
vel educacional e profissional de todos que trabalham
nossa terra, para que todos os brasileiros tenham
mais alimentos, com melhores preços e com melhor
qualidade.

Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presi-

dente, Srªs. e Srs. Senadores, os surtos de violência
que vêm ocorrendo em nosso País são realmente as-
sustadores. O Brasil, no universo desse problema,
tem sido comparado a países nos quais a violência
arranha a periferia do caos, submetendo populações
inteiras a um estado permanente de insegurança.

O próprio Presidente Fernando Henrique Car-
doso amplia sua preocupação em relação ao assunto,
já ultimando providências que procurarão as soluções
adequadas. Esperamos que sejam bem sucedidas.

Muitas são as causas desses crescentes surtos
de violência, a começar pelos problemas sociais do
desemprego e da carência educacional. Outra das
causas, de fortes motivações, é a impunidade, que

faz germinar o grande estímulo para os crimes e as
reincidências. O percentual brasileiro dos crimes pú-
blicos apurados é insignificante, o que encoraja a re-
petição dos assaltos, roubos e assassinatos. Nosso
sistema penitenciário ainda não encontrou as condi-
ções para a realização da utopia da reeducação de
criminosos. Nem mesmo em relação aos infratores
menores de idade, que seriam uma esperança para a
reeducação.

Ao contrário, os autores de crimes, menores ou
maiores, são espremidos em instituições ou celas de
cadeias comuns nas quais têm o aprendizado ou o
aprimoramento das práticas ilícitas, além do ódio vin-
gativo que os envolve contra a sociedade que os pune
através de processos desumanos.

A violência, porém, não tem sido exclusiva de
assassinos e ladrões. De uns tempos para cá vem se
expandindo contra os bens e as autoridades públicos.
E o mais notável, Senhor Presidente, é a reação de
boa parte da imprensa à ação policial que se propõe a
impedir as manifestações violentas e predatórias.
Como se pretendesse que policiais, no enfrentamen-
to com turbas de vândalos, recuassem e fugissem ao
sinal da primeira pedrada agressiva.

A história nos ensina que a democracia exige
um constante aprendizado. Nesse regime por que to-
dos aspiramos, assegura-se a mais plena liberdade
individual, que não se pode confundir, porém, com a
baderna. A agressão física a um cidadão qualquer ou
a um ministro de Estado há de ser impedida e punida.
Assim exige a democracia para a própria segurança
pessoal de todos. Um próprio público não pode ser in-
vadido nem seqüestrados seus servidores, cabendo
à polícia impedir os invasores e, quando isto tiver
ocorrido, libertar os seqüestrados e retirar os invaso-
res. Isto é a democracia. Difícil admitir, por exemplo,
que um policial vá impedir com cavalheirismo o vân-
dalo que atira pedras nas vitrines de lojas para em se-
guida saqueá-las.

A 27 de maio passado, em O Globo, o jornalista
Evandro Carlos de Andrade assinou o artigo “Repú-
blica dos bananas”, no qual retrata muito bem a ação
policial em sistemas democráticos e ditatoriais.

Diz o artigo num dos seus trechos:

“...Alguém poderia imaginar a invasão
e ocupação do prédio do Tesouro americano
por um grupo de revolucionários transvesti-
dos de agricultores?... E que dizer da hipó-
tese de o primeiro-ministro Tony Blair pedir
liminar à Justiça britânica para conseguir a de-
volução do prédio do Parlamento, invadido e
ocupado por um grupo do IRA?...”
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Vemos, Sras. e Srs. Senadores, que, no Brasil,
não estamos longe desses acontecimentos. Ou me-
lhor, neles já nos inserimos. Não ocorrendo a imedia-
ta reação do poder público a tais abusos, fácil imagi-
nar o que nos reserva o futuro em relação à seguran-
ça pessoal dos cidadãos.

A esperança é a de que se efetivem, com pres-
teza, os estudos que, na área federal, estão sendo
desenvolvidos para coibir tais abusos, gravemente
prejudiciais à democracia.

Ao terminar este pronunciamento, Senhor Pre-
sidente, solicito que o mencionado artigo publicado
em “O Globo” dele faça parte integrante.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDISON LOBÃO EM SEU
DISCURSO.

REPÚBLICA DOS BANANAS

Evandro Carlos de Andrade

Sem que me orgulhe disso, antes pelo contrário, sou con-
temporâneo de ditaduras.Não só as daqui. De outros países tam-
bém. Comecei pela do Getúlio. Nela, vivi meu primeiro espanto
causado pela política. Na Avenida Rio Branco, ao fim de um des-
file, o ditador se retirava em carro aberto em meio ao público e,
ao passar perto de mim, populares o vaiavam, sem que ele desse
sinal de perceber. Então, eu perguntava aos meus botões, que
era a quem se perguntava com prudência naquele tempo: dita-
dor pode ser vaiado sem que o autor da vais seja preso? Ainda
me faltava capacidade de associar as vais ao declínio do Estado
Novo, que ruiria menos de um ano mais tarde.

Estive na União Soviética de Gorbatchow, na China de
Deng Xiaoping, na Argentina de Videla e Massera, no Chile de
Pinochet. Nas grandes cidades desses países, nunca, nunca, ví
polícia que não fosse apenas para orientar o trânsito.

Extraordinária, essa sensação de paz nas ruas que as di-
taduras nos dão. Tem-se a impressão de que o povo todo está
feliz da vida.

Claro que de vez em quando tudo vai pelos ares. Ao fim de
algum tempo, e basta para isso uma boa crise econômica, se rea-
cende o desejo de liberdade e se põe o ditador para correr, com
diferentes graus de violência e até docemente, como aconteceu
com Getúlio e Gorbatchow, para citar dois exemplos notáveis.

Já em democracia é diferente. Os descontentes exercem
com freqüência o seu direito de manifestação. E quando se exce-
dem, o pau come. O pau come em Paris, em Berlim, em Was-
hington, em Londres, em Roma, seja onde for. É para isso mes-
mo que existe polícia. Quando prevalece a liberdade, a ação polí-
tica da polícia se satisfaz com a repressão ao tumulto, e ela se
dá com toda a energia necessária: bombas de gás lacrimogêneo,
sprays de pimenta, cães pastores, cassetetes de um escandaloso fa-
licismo, balas de borracha(e até, infelizmente, balas de chumbo dis-
paradas por profissionais destreinados, a matar pessoas, como não é
raro que ocorra aqui). Já sob regimes discricionários, a polícia política
age preventivamente. Vai buscar os estudantes e os professores nas
escolas, os trabalhadores nas fábricas, os articuladores dos insatisfei-

tos - e discretamente cuida de trancafiá-los ou executá-los, sem-
pre  protegida pela censura  aos órgãos de comunicação.

Porque sabem disso, nas democracias consolidadas os ór-
gãos de comunicação não se escandalizam com a pancadaria.
Todos entendem que para preservar os direitos de todos, é preci-
so assegurar o ir-e-vir tranqÜilo nas vias públicas e a segurança
dos bens públicos e particulares.

Aqui, é diferente. A excitação histérica com que articulistas
e colunistas se insurgem contra a ação policial na repressão às
desordens chega a nos sugerir que tais profissionais sentem sau-
dade da ditadura. Pois com certeza para ela caminharíamos no-
vamente se se permitisse que a manifestação pacífica se con-
vertesse a todo momento e, baderna, em quebra-quebra, em ins-
tabilidade social.

Quando se jogam pedras num destacamento policial, es-
pera-se o que? A fuga dos policiais? Que eles dêem a outra
face? Deviam esses queixoso raciocinar como Pier Paolo Pasoli-
ni, que alertava para a origem daqueles seres humanos contra-
tados para garantir a segurança pública; era (e é) a mesma dos
manifestantes mais pobres, mais  humildes.

Pasmo devia causar, isso sim, o silêncio covarde com que
se assistiu, nos últimos anos, à tibieza da autoridade pública di-
ante dos incríveis abusos cometidos impunemente. Alguém po-
deria imaginar a invasão e ocupação do prédio do Tesouro ame-
ricano por um grupo de revolucionários transvestidos de agricul-
tores? Garanto que nem entravam e na melhor das hipóteses
haveria muito coco rachado pela segurança. E que dizer da hipó-
tese de o primeiro-ministro Tony Blair pedir liminar à Justiça britâ-
nica para conseguir a devolução do prédio do Parlamento, invadi-
do e ocupado por um grupo do IRA?

Parece piada, mas aqui não é. Aqui, um covarde agride
com pedaço de pau, pelas costas, um governador, ou com cafa-
jeste quebra um ovo no rosto de um ministro - e nada acontece.
Quer dizer daqueles índios brandindo lanças, flechas e tacapes,
a um palmo de distância do pescoço do presidente do Senado?
Como se permitiu que entrassem armados no Congresso? Que
aconteceu com os funcionários da segurança que se omitiram?
Pelo menos o chefe deles foi demitido? Que nada.

Temos assistido a isso tudo, invasões, destruições, ocupa-
ções, expropriações - e se a bananice começa a ceder lugar ao sen-
so da ordem sem a qual é impossível assegurar a cada um o seu di-
reito natural à incolumidade, lá vem a onda de xiliques impressos.

Pois eu espero que essa reação tardia ao vandalismo não
seja mero surto de machice, mas sim um rumo que nos possa
deixar tranqüilos e nos devolva a civilidade até agora esquecida.
Se não for por bem, que seja por mal.

_____________________________

Evandro Carlos de Andrade, é diretor de jornalismo da Rede
Globo.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho a esta tri-
buna para saudar um fato de elevado interesse para
o desenvolvimento econômico da região Cen-
tro-Oeste, e mais particularmente para o meu Esta-
do de Goiás. Um fato que diz respeito às aspirações
de toda uma classe rural que labuta diariamente nos
campos produtivos de Goiás, um fato que, portanto,
está acima das lutas de poder, das diferenças políti-
cas eventuais e das disputas partidárias. É um fato
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que nos faz a todos vencedores, depois de um tra-
balho intenso que já dura mais de cinco anos. Final-
mente, senhoras e senhores senadores, a carne
produzida pelos pecuaristas goianos está livre de to-
das as restrições que foram impostas pelos países
importadores.

Com a decisão anunciada na última quin-
ta-feira pela Organização Internacional de Epizooti-
as, o chamado Circuito Pecuário Centro-Oeste foi
classificado como área livre de febre aftosa. Esse
circuito é formado pelos Estados de Goiás, Mato
Grosso, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, além do
Distrito Federal. Para os goianos, o certificado obtido
em Paris tem um sentido ainda mais especial. Te-
mos hoje o maior rebanho bovino do país em condi-
ções de exportação, com 16,9 milhões de cabeças
na área livre. Graças a essa conquista dos produto-
res brasileiros de carne, apoiados pelo Ministério da
Agricultura, o país vai aumentar o volume de expor-
tações deste ano, chegando a 650 mil toneladas,
contra 550 mil no ano passado. As receitas em divi-
sas deverão chegar ao recorde histórico de 1 bilhão
de dólares, de acordo com as previsões oficiais.

Esses números, apesar de expressivos, ainda
são muito tímidos para os potenciais do rebanho
brasileiro, que é o maior do mundo em volume co-
mercializável, com 160 milhões de cabeças. A Índia,
cujo rebanho físico ocupa o primeiro lugar, não faz
parte do universo comercial, porque naquele país da
Ásia o boi é sagrado. O fato inquestionável é que a
região Centro-Oeste, respondendo atualmente por
40 por cento do rebanho brasileiro, tem tudo para
alargar ainda mais os seus espaços e estabelecer
novos patamares de desenvolvimento apoiados na
atividade pecuária. Temos terras, clima, água, expe-
riências, processos criatórios avançados e vocação
regional. E os níveis internacionais de consumo ten-
dem a crescer, como vem ocorrendo nos Estados
Unidos, por exemplo, onde a evolução nos últimos
12 meses foi de 4 por cento. Espera-se uma reação
também positiva no mercado europeu, quando fo-
rem definitivamente superados os efeitos da doença
da vaca louca.

Mercado para a carne brasileira é o que não vai
faltar, se as autoridades federais mantiverem os siste-
mas de fiscalização e de vigilância sanitária que tor-
naram possível a recuperação dos mercados impor-
tadores, e se também apoiarem um bom programa re-
gional de recuperação de pastagens. O combate a
outras doenças também ficará mais fácil, melhorando
mais ainda a imagem da carne brasileira nesses mer-

cados. Há países da Ásia e da Europa Ocidental que
enfrentam atualmente a resistência de novos vírus da
febre aftosa em seus territórios, o que aumenta mais
ainda os potenciais competitivos da produção brasile-
ira de carne. É importante que o Congresso brasileiro
fique ao lado do ministro da Agricultura, para impedir
os cortes de recursos destinados à proteção da pe-
cuária nacional.

Sras. e Srs. Senadores, o País tem acompa-
nhado com preocupação as explosões urbanas que
têm ocorrido principalmente no Rio de Janeiro e em
São Paulo. As cenas mais marcantes foram as
agressões sofridas pelo governador Mário Covas e
pelo ministro José Serra. Ninguém pode ignorar nes-
te país que a grande massa de desempregados que
perambulam hoje pelas grandes e médias cidades é
formada pela mão de obra rural que foi expulsa pela
crescente mecanização e pela introdução de novos
métodos tecnológicos de produção. O Movimento
dos Sem Terra é a face mais visível desse drama
social que atingiu o meio rural brasileiro nos últimos
anos. Estamos produzindo mais, com menos traba-
lhadores, e este ano teremos outra safra récorde,
calculada em 85,9 milhões de toneladas. É um con-
flito que não pode sacrificar a grande produção de
escala, necessária para atender às crescentes de-
mandas internas de alimentos e ao objetivo de me-
lhorar as exportações para criar superavit na balan-
ça comercial.

As novas realidades previstas para a pecuária
brasileira podem ser um poderoso instrumento de
redução do desemprego, de recuperação gradual da
renda rural, e de alívio das pressões sociais sobre
as grandes e médias cidades. Com o imenso territó-
rio que temos, incluindo os cerrados do Cen-
tro-Oeste, isso não é um sonho impossível. Sobretu-
do se as demais áreas do país ainda sujeitas às res-
trições internacionais conseguirem o mesmo certifi-
cado obtido pelo Centro-Oeste, dentro de um pro-
grama a ser cumprido até 2.005, com a erradicação
da febre aftosa de todo o território brasileiro. Mas
não bastará manter a qualidade da carne brasileira,
aumentar as fronteiras das pastagens e promover
políticas eficientes de conquista do mercado exter-
no. As políticas compensatórias são indispensáveis
para melhorar os níveis de emprego no campo. Re-
dução dos juros, proteção e assistência aos benefi-
ciários do Pronaf, criação de um amplo programa de
moradias na área rural e fartura de crédito para os
pequenos agricultores, são exemplos de medidas
compensatórias para impedir o êxodo rural.
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No Estado de Goiás, estamos tomados de
grandes esperanças em relação a novos patamares
de riqueza para a economia rural, e a novos pa-
drões de estabilidade para a mão de obra. Concordo
com o otimismo de Augusto Gontijo, presidente da
Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, que
prevê um aumento de 100 por cento nas exporta-
ções estaduais, nos próximos doze meses. O coor-
denador do Forum nacional de Pecuária de Corte,
Antenor Nogueira, vem mostrando que esse otimis-
mo não é exagerado. Ele esteve presente em Paris,
na solenidade de aprovação do circuito do Cen-
tro-Oeste como área livre, e participou de diversos
contatos com grupos estrangeiros interessados em
importar animais brasileiros.

Eu gostaria de reproduzir, aqui, trechos do edi-
torial publicado ontem pela Gazeta Mercantil, desta-
cando a importância dessa conquista dos pecuaris-
tas brasileiros. “O certificado inaugura uma nova e
promissora fase para a pecuária brasileira, com a
abertura de importantes mercados internacionais e
a consolidação do processo de tecnificação que o
segmento vem experimentando nos últimos anos”. O
jornal anuncia o aumento imediato das exportações
para este ano, e antecipa expectativas ainda melho-
res para os próximos anos, levando em conta que
as exportações “demandam meses para serem
acertadas”. Mas o editorial faz uma advertência fi-
nal, sugerindo que os programas de combate à do-
ença sejam mantidos com rigor, “até que a aftosa
seja definitivamente riscada do mapa da pecuária
brasileira”.

Ao encerrar esse meu registro, Srªs. e Srs. Se-
nadores, eu estou no dever de parabenizar os pro-
dutores de meu Estado pelo empenho, pela compe-
tência, pela determinação e pela fé que colocaram
em todas as etapas desse trabalho vitorioso. Avan-
çamos mais um passo importante nesse grande ob-
jetivo de extroversão econômica de Goiás, graças à
maturidade empresarial e à visão macroeconômica
dos companheiros que estão consolidando a história
de uma pecuária de primeiro mundo em nosso que-
rido Estado de Goiás.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, desde o final
dos anos 80, a Organização Mundial da Saúde –
OMS estabeleceu o 31 de maio como o Dia Mundial
sem Tabaco. A comemoração dessa data tem por

objetivo não somente encorajar as pessoas a deixa-
rem de fumar, mas também difundir informações e
estimular ações e campanhas antitabagistas, em
todo o mundo.

Atualmente o tabaco é o causador da morte de
quatro milhões de pessoas, a cada ano. Estima-se
que, em 2030, matará cerca de dez milhões. Sete em
casa dez dessas mortes ocorrerão nos países em de-
senvolvimento, pois neles muitas pessoas não têm
plena e real consciência dos riscos causados pelo
uso do fumo.

Pressionadas nos países mais desenvolvidos a
pagar indenizações milionárias às vítimas do taba-
gismo, as indústrias de cigarro lançam mão de todos
os recursos para aumentar as vendas nos países do
Terceiro Mundo, onde as ações governamentais e
as campanhas antitabagistas são menos eficazes.

É bem justificável, portanto, que a OMS, nesse
dia Mundial sem Tabaco, aconselhe aos governan-
tes a adoção de políticas antitabagistas, pois com-
provadamente as políticas empenhadas em diminuir
a demanda de produtos do tabaco têm sido eficazes
na redução de seu uso.

Sr. Presidente, o tabagismo é a principal causa
prevenível de óbitos nas Américas, matando todos
os anos cerca de 625 mil pessoas. No Brasil, as es-
tatísticas são preocupantes. Segundo o Diretor Ge-
ral do Instituto Nacional do Câncer – INCA, Jacob
Kligerman, o tabagismo é associado a 25% das
mortes por doenças coronarianas, na população em
geral, a 85% das mortes por doença pulmonar obs-
trutiva crônica, a 30% das mortes por câncer em ge-
ral, a 90% das mortes causadas por câncer de pul-
mão, e a 25% das mortes por doenças vasculares.

As despesas com o tratamento dos agravos à
saúde provocados pelo fumo causam enormes pre-
juízos aos cofres públicos, pois são superiores aos
impostos pagos ao Governo pela indústria de fumo.

No presente ano, o Governo Federal, por inter-
médio do Ministério da Saúde, declarou verdadeira
guerra à indústria de cigarros, em nosso País. Cien-
te do êxito alcançado por medidas semelhantes em
outros países e partindo da premissa de que cigarro
é droga, e como droga deve ser combatida, o Go-
verno começou a veicular esta semana, pela televi-
são, uma nova campanha publicitária contra o fumo,
muito mais agressiva, com a exibição de um filme de
30 segundos em que um traficante põe o cigarro no
mesmo plano das drogas ilícitas.
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Sr. Presidente, este 31 de maio de 2000 será
significativo e marcante na luta contra o tabagismo
em nosso País. A imprensa vem noticiando que o
Governo Federal vai enviar ao Congresso Nacional,
justamente hoje, aproveitando o transcurso do Dia
Mundial sem Tabaco, dois Projetos de Lei: um deles
propondo a proibição da propaganda de cigarros na
mídia e em eventos culturais e esportivos; o outro
propondo a criação de um novo imposto a ser pago
pelas fábricas de cigarros e bebidas alcoólicas, para
ser investido na Agência Nacional de Pesquisa de
Saúde, a ser criada em breve.

Sras. e Srs. Senadores, com justa razão os prin-
cipais alvos da nova propaganda antitabagista do Go-
verno serão os adolescentes e os jovens. Segundo
dados do Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de
30,6 milhões de fumantes têm idade entre 15 e 19
anos.

O Ministro José Serra, ao abrir o Fórum Mídia e
Tabaco: o marketing do cigarro – enxergando através
da fumaça, no Centro de Convenções Rebouças, em
São Paulo, no dia 24 deste mês, disse que, segundo
dados do INCA, 90% dos brasileiros que fumam con-
traem o vício antes dos 19 anos de idade. Nessa ida-
de eles têm menos capacidade de tomar decisões
bem informadas sobre o fumo e adquirem um vício
que os acompanhará por toda a vida.

Nesse encontro, foi apresentada pela agência
Vox Populi, a pesquisa ”A influência da propaganda
na sedução do adolescente“, estudo inédito que mos-
tra como a publicidade age sobre os jovens.

Foram entrevistados jovens fumantes, fumantes
ocasionais e não fumantes; e adultos fumantes e não
fumantes, em seis cidades. Os objetivos da pesquisa
foram avaliar a influência das mensagens de comuni-
cação de cigarros na formação e consolidação do há-
bito de fumar, reconhecer a percepção e avaliação
dos avisos antifumo presentes nas embalagens de ci-
garros e avaliar estratégias para ampliar a eficiência
de mensagens antifumo.

A pesquisa revelou que os principais fatores que
favorecem o comportamento tabagista no jovem são:
a curiosidade pelo produto, a imitação do comporta-
mento do adulto, a necessidade de auto-afirmação, e
o encorajamento proporcionado pela propaganda.

Ficou evidente, com a pesquisa, que as marcas
de cigarro mais lembradas são as que têm propagan-
da elaborada e patrocinam eventos esportivos e mu-
sicais. Segundo os pesquisadores, a mensagem cap-
tada pelos jovens é: ”Fume! Tenha liberdade de esco-
lha!“

A divulgação dessa pesquisa deixou ainda mais
claro o quanto é necessário o rígido controle da pro-
paganda de cigarros em nosso País. O considerável
número de jovens fumantes no Brasil é prova inequí-
voca de que a indústria de cigarros conhece perfeita-
mente as melhores estratégias de marketing para
atrair os jovens para o consumo de seus produtos e
não economiza gastos para alcançar seus objetivos.

O Governo Federal decidiu enfrentar o problema
com determinação. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso afirmou que é necessário reforçar as medi-
das contra o tabagismo, procurando principalmente
evitar que os jovens comecem a fumar. ”Ao lado das
campanhas contra o fumo, demonstrando os perigos
e os prejuízos à saúde das pessoas, devemos agre-
gar medidas que impeçam a divulgação glamurosa
do cigarro“, enfatizou ele.

Sem dúvida alguma o apelo é forte pois a propa-
ganda de cigarro sempre associa o seu consumo a
pessoas bonitas, saudáveis, másculas ou sensuais,
felizes e bem sucedidas. Trata-se de propaganda en-
ganosa pois esse resultado é exatamente o oposto do
que o cigarro causa.

Sr. Presidente, a preocupação em evitar que o
fumo continue a atrair os jovens torna-se maior a cada
dia, pois o tabagismo é hoje considerado um verdade-
iro flagelo que se anuncia como a principal causa de
óbito no mundo no próximo quarto de século.

Além das medidas que o Governo pretende
adotar, creio que seria oportuno fazermos um esforço
para votar vários dos projetos que tramitam sobre o
assunto, nas duas Casas do Congresso Nacional.

A atual disposição do Poder Executivo de impe-
dir o crescimento do tabagismo entre os jovens au-
menta minha convicção de que muitas das propostas
que aqui tramitam vêm se somar e reforçar as medi-
das ora anunciadas.

A título de exemplo, gostaria de mencionar o
Projeto de Lei nº 330/99, apresentado por mim em 12
de maio do ano passado, que dispõe sobre a preven-
ção do tabagismo em crianças e adolescentes medi-
ante restrições ao acesso de menores de idade aos
produtos de tabaco e dá outras providências.

Esse Projeto encontra-se atualmente na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa,
aguardando designação do Relator. Acredito que sua
aprovação possa vir a se constituir em efetivo instru-
mento de prevenção do tabagismo em crianças e
adolescentes, dificultando o acesso do produto aos
menores de idade, imaturos para exercerem com
qualidade o direito de livre escolha que é garantido ao
consumidor adulto.
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Sras. e Srs. Senadores, tenho certeza de que a
comemoração desse Dia Mundial sem Tabaco terá
repercussões muito maiores do que as dos anos an-
teriores. Está sendo lançada a mais drástica proposta
antitabagista da história brasileira.

Ao concluir meu pronunciamento, nesta data tão
significativa, quero apresentar meus sinceros cumpri-
mentos ao Presidente da República, Fernando Henri-
que Cardoso, e ao Ministro da Saúde, José Serra, pe-
los esforços que estão fazendo para diminuir o consu-
mo do tabaco em nosso País e desejar pleno êxito às
ações que ora estão sendo implementadas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

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

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 330, DE 1999

Dispõe sobre a prevenção do tabagismo em
crianças e adolescentes mediante restrições ao
acesso de menores de idade aos produtos de taba-
co e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica proibida, em todo o território nacional, a venda

de cigarros e outros produtos assemelhados derivados de tabaco
a menores de dezoito anos de idade.

§ 1º O varejista poderá exigir, no ato da compra e para fins
de comprovação de idade, sempre que esta não puder ser presu-
mida a apresentação de Carteira de Identidade, ou de qualquer
outro documento oficial que indique a data de nascimento de
quem pretenda adquiri-los.

§ 2º A não apresentação do documento referido no pará-
grafo anterior legitimará a recusa de venda pelo varejista.

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais que vedam cigar-
ros a varejo deverão afixar em local visível ao público cartaz legí-
vel com os dizeres. “É proibida a venda de cigarros a menores de
18 anos”.

Art. 3º Os cigarros comercializados no mercado doméstico
deverão conter em uma das laterais de sua embalagem a seguin-
te prescrição: “Venda proibida a menores de 18 anos”.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, conside-
ram-se como embalagem os maços e carteiras que constituem a
menor unidade de comercialização do produto ofertado ao consu-
midor.

Art. 4º São proibidas, em todo o território nacional:
I – a venda de cigarros por unidades:
II – a venda de cigarros, ou outros produtos assemelhados

derivados de tabaco, em máquina automáticas; e
III – a promoção, a distribuição e a venda de cigarros e ou-

tros produtos assemelhados derivados de tabaco a menores de
18 anos de idade por meio de serviços postais.

Art. 5º É proibido o consumo de cigarros e outros produtos
assemelhados derivados de tabaco:

I – nas salas de aula dos estabelecimentos de ensino de
1º e 2º graus, ou em qualquer outra dependência desses estabe-
lecimentos quando nela estiveram presentes menores de 18 anos
de idade;

II – nos estabelecimentos destinados à guarda e reclusão
de crianças e adolescentes, nas dependências e tanto especifica-
mente reservadas, ou em quaisquer outras áreas desses estabe-
lecimentos quanto nelas estiverem presentes menores de 18
anos de idade.

Art. 6º É proibida a utilização de marcas, logomarca,
slongs, ou quaisquer outros símbolos identificativos, de cigarros
ou produtos assemelhados derivados de tabaco, em vestuário,
brinquedos ou artigos destinados ao público infantil.

Art. 7º Entre as cláusulas de advertência quanto aos male-
fícios do fumo legalmente atribuídas ao Ministério da Saúde, nos
termos do § 2º do art. 3º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996,
obrigatoriamente constará a que diga: “A nicotina pode criar de-
pendência”.

Art. 8º Constitui crime de ação penal pública incondiciona-
da a violação do art. 1º desta lei, assim, como fornecer, ministrar
ou entregar de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem
justa causa, e com fins comerciais, cigarros e outros produtos as-
semelhados derivados do tabaco.

Pena – Multa de R$100,00 (cem reais) até R$10.000,00

(dez mil reais), graduada segundo as circunstâncias da infração a

capacidade econômica, a conduta social e a personalidade do in-

frator, cumulada ou não, no caso de reincidência, com pena de

prestação de serviços à comunidade por prazo não inferior a 2 e

não superior a 4 meses.

Parágrafo único. É competente para o julgamento da ação

penal de que trata este artigo o Juiz da Infância e da Juventude ou o

Juiz que exerça essa função, na forma da Lei de Organização Judi-

ciária local, aplicável, no que couber, o previsto na Lei nº 8.069, de

13 de julho de 1990, (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 9º Constituem infrações administrativas as violações

aos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6ºe 7º desta lei, as quais ficam sujeitas à fis-

calização e aplicação de sanções pelos órgãos da Administração

Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, inte-

grantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Art. 10. Pela violação do art. 2º desta lei, fica o infrator sujeito

a multa de R$500,00 (quinhentos reais), cobrada em dobro no caso

de reincidência.

Art.11.Pela violação do art.3ºdesta lei, responderá o fabrican-
te estabelecido no País em face dos cigarros aqui produzidos e desti-
nados ao mercado interno, e o importador, ou quem quer que os co-
mercialize, em face de cigarros importados, para os quais o cumpri-
mento de tal disposição poderá ocorrer pela aplicação de etiquetas.

Parágrafo único. Os produtos cujas embalagens não obser-
vem o disposto no art. 3º desta lei deverão ser retirados do mercado

pelo responsável referido no caput deste artigo, no prazo de 10

dias, a contar da notificação que para isso receba; decorrido tal pra-
zo, ficam os produtos sujeitos à apreensão pela autoridade fiscali-
zadora, sem prejuízo, em qualquer hipótese, de sujeitar-se o infra-
tor a multa equivalente ao preço de venda a varejo dos produtos.

Art. 12. A venda de cigarros por unidades, proibida pelo art.

4º, I, desta lei, ficará sujeita à multa de R$200,00 (duzentos reais),

cobrada em dobro no caso de reincidência, sem prejuízo da apre-
ensão e incineração do produto.
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Art. 13. A venda de cigarros em máquinas automáticas, proi-
bida pelo art. 4º, III, desta lei, ficará sujeita a multa equivalente ao

preço de venda a varejo dos produtos contidos em cada máquina,

não podendo, em qualquer caso, ser inferior, a R$500,00 (quinhen-
tos reais) na primeira infração e a R$1.000,00 (hum mil reais) nas

hipóteses de reincidência, sem prejuízo da apreensão dos produ-
tos e das máquinas pela autoridade fiscalizadora.

Art. 14. A promoção, a distribuição e a venda de cigarros e

outros produtos assemelhados, derivados de tabaco a menores de

18 anos por meio de serviços postais sujeitará o infrator a multa de

valor equivalente ao preço de venda a varejo do produto, não po-

dendo ser inferior, em qualquer caso, a R$500,00 (quinhentos rea-

is) na primeira infração, e a R$1.000,00 (hum mil reais) nas hipóte-

ses de reincidência, sem prejuízo da apreensão do produto pela

autoridade fiscalizadora.

Art. 15. O consumo de cigarros e outros produtos assemelha-
dos derivados do tabaco em violação ao disposto no art. 5º desta lei

sujeitará seus infratores a multa de R$500,00 (quinhentos reais).

§ 1º Se o infrator for empregado dos estabelecimentos refe-
ridos no art. 5º, a multa será aplicada em dobro na hipótese de rein-
cidência e a infração poderá vir ainda a ser considerada, pela dire-
ção do estabelecimento, como justa causa para demissão se o in-
frator demonstrar a habitualidade no seu cometimento.

§ 2º Se o infrator for menor, estudante ou interno, não ficará

sujeito a multa, devendo a direção do estabelecimento adverti-lo e

comunicar o caso aos pais ou responsáveis, se for o caso.

Art. 16. A violação do art 6º desta lei sujeitará o infrator a

multa de valor equivalente ao do preço de venda do usuário final da

mercadoria, não inferior, em qualquer caso a R$500,00 (quinhen-
tos reais) na primeira infração, e a R$1.000,00 (hum mil reais) no

caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão da mercadoria

pela autoridade fiscalizadora.

Art. 17. Os equipamentos, materiais e produtos apreendidos

poderão ser restituídos mediante termo de compromisso firmado

perante a autoridade responsável pela apreensão, pelo fabricante,

importador, varejista ou qualquer outro responsável, isoladamente

ou em conjunto conforme a hipótese, que assegura sua não utiliza-
ção ou sua adaptação à legislação, inclusive, no caso do produto,

mediante reembalagem.

§ 3º Os equipamentos, materiais, e produtos apreendidos

não reclamados no prazo de 60 (sessenta) dias, ou cuja restituição

não se aperfeiçoe à falta do termo de compromisso a que se refere

este artigo, poderão ser destruídos pela autoridade responsável,

pela apreensão, que do fato lavrará termo de destruição.

§ 2º Os cigarros, e outros produtos assemelhados derivados

de tabaco, apreendidos serão incinerados sempre que seu prazo

de validade esteja vencido.

Art. 18. No dia 29 de agosto de cada ano, declarado pela Lei

nº 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 distri-
buição de cartilhas ou material didático equivalente, e a realização

de palestras e eventos destinados a esse propósito.

Parágrafo único. Para o fim do previsto neste artigo, poderão

os Ministérios da Educação e da Saúde celebrar convênios ou

ajustar qualquer outra forma de colaboração com as Secretarias

Estaduais e Municipais de Educação e de Saúde ou mesmo com

entidades ou organizações privadas.

Art. 19. Esta lei entrará em vigor 60 dias após a sua publica-

ção, à exceção do previsto nos arts. 3º e 7º, que vigorarão para os

produtos fabricados a partir de 180 dias desta data.

Justificação

A onda antitabagista que vem ultimamente assolando o

mundo inteiro, notadamente os EUA, tem sido apontada, acredi-

tem, como uma das causas responsáveis pelo crescimento do con-

sumo do tabaco entre os adolescentes, por incentivar o espírito de

rebeldia, pelo que os mais recentes esforços para combater esse

fato, insistindo embora no dificultar o acesso dos jovens ao produto,

tem dado ênfase às campanhas de informação.

Os produtos de fumo são, no Brasil, de lícita fabricação, ven-
da e consumo, inclusive constitucionalmente previstos, com a reser-
va de subordinarem-se a restrições à publicidade (CF.art.220, § 4º).

Inegavelmente, tais produtos apresentam riscos à saúde,

daí por que o próprio legislador constituinte previu que pudesse sua

publicidade trazer advertência sobre os malefícios decorrentes de

seu uso. Não há o que contestar a propósito, e é nosso dever tornar

tais advertências cada vez mais eficazes e difundidas.

Igualmente acreditamos que dificultar o acesso do produto

aos menores de idade, imaturos para exercerem com qualidade o

direito de livre escolha que o consumidor adulto deve ser reco-
nhecido, é também objetivo válido, pelo que até aceitamos uma certa

postura “intervencionista”, limitada, no entanto, a esse ponto específico.

Contudo, não parece razoável que, para alcançar esse fim

por todos desejado, se criem regras verdadeiramente inibidoras da

comercialização de produto lícito para o público adulto que escolher

consumi-lo. Aqui, deve permanecer a orientação consagrada pelo

Código de Defesa do Consumidor, aprovado pelo Congresso Nacio-
nal e reconhecido, no plano internacional, como um dos mais avan-
çados do mundo. O Código de Defesa do Consumidor, como já assi-
nalado, consagra, entre os direitos básicos do consumidor (art. 6º), a

liberdade de escolha (inciso II) e a informação adequada (inciso III).

Muitos projetos têm sido submetidos ao exame do Congres-

so Nacional nos últimos tempos procurando restringir o consumo
do produto pelos menores de idade, mas que acabam extrapolando

para simplesmente criarem dificuldades à sua comercialização

para qualquer público, inclusive o adulto, adotando a linha “inter-
vencionista” já referida, postura que não deve ser seguida, por se

afastar, como demonstrado, dos princípios consagrados na nossa

legislação básica na matéria, o Código de Defesa do Consumidor.

MAIO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 481



Tais projetos, por seu radicalismo intervencionista são pro-
fundamente prejudiciais à economia pública e – paradoxalmente –

à própria saúde do consumidor.

Eles criam severíssimas restrições à comercialização regu-

lar do produto, o empurram para o mercado informal, abrindo largo

espaço ao contrabando, com expressiva perda, seja da arrecada-

ção tributária, seja do controle sanitário da qualidade do produto.

Ampliando sua distribuição por camelôs e outros segmentos margi-

nais, em relação aos quais o exercício da fiscalização da venda a

menores é sabidamente ineficiente – senão impossível, pela capi-

laridade e mobilidade desse tipo de distribuição marginal – termi-

nam por facilitar aquilo que visavam dificultar; o acesso de menores

de idade ao produto.

À vista do exposto, acreditamos que o presente projeto pos-

sa vir a se constituir em efetivo instrumento de prevenção do taba-

gismo em crianças e adolescentes, sem os efeitos negativos que

podem advir de algumas medidas preconizadas em projetos com o

mesmo objetivo, como anteriormente destacado.

Sala das Sessões, 12 de maio de 1999. – Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propa-
ganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas nos
termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal.

....................................................................................
Art. 3º ..................................................................................

................................................................................
§ 2º A propaganda conterá, nos meios de comunicação e

em função de suas características, advertência escrita e/ou falada

sobre os malefícios do fumo, através das seguintes frases, usadas

seqüencialmente, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hi-
pótese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas pre-
cedidas da afirmação “O Ministério da Saúde Adverte”.

I – fumar pode causar doenças do coração e derrame celebral;

II – fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica

e enfisema pulmonar;

III – fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê;

IV – quem fuma adoence mais de ulcera do estômago;

V – evite fumar na presença de crianças;

VI – fumar provoca diversos males à sua saúde.

....................................................................................
LEI Nº 7.488, DE 11 DE JUNHO DE 1986

Institui o Dia Nacional de Combate ao Fumo.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Na-
cional decreta e eu, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Dia Nacional de Combate ao Fumo será comemo-
rado, em todo o território nacional, a 29 de agosto de cada ano.

Parágrafo único. O Poder Executivo, através do Ministério da

Saúde, promoverá, na semana que anteceder aquela data, uma

campanha de âmbito nacional, visando a alertar a população para

os malefícios advindos com o uso do fumo.

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

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

Brasília, 11 de junho de 1986; 165º da Independência e 98º

da República.

JOSÉ SARNEY – Roberto Figueira Santos.

(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão ter-
minativa.)

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando a Srªs. e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 11 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
281, de 2000, de autoria da Senadora Heloísa Hele-
na, solicitando que sobre o Projeto de Resolução nº
56, de 2000, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Sociais.

– 2 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 56, DE 2000
(Regime de urgência art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do

Requerimento nº 288, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 56, de 2000 (apresentado pela Comis-
são de Assuntos Econômicos como conclusão de
seu Parecer nº 544, de 2000, Relator ad hoc: Se-
nador Geraldo Althoff, com votos contrários dos
Senadores José Eduardo Dutra e Eduardo Su-
plicy), que autoriza a República Federativa do Bra-
sil a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento _ BIRD, no valor equivalente a até
US$505,060,000.00 (quinhentos e cinco milhões e
sessenta mil dólares norte-americanos), na moda-
lidade de ajuste setorial da Previdência Social _
Segunda fase, no âmbito do Programa de Apoio Fi-
nanceiro Internacional ao Brasil.
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À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

– 3 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 134, DE 1998

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 134, de 1998 (nº 612/97, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgadaa à Rádio Atenas Ltda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüênciaa modu-
lada na cidade Alfenas, Estado de Minas Gerais,
tendo

Parecer sob nº 1.039, de 1999, na Comissão
de Educação, Relatora: Senadora Luzia Toledo, fa-
vorável, com abstenções dos Senadores Roberto
Saturnino, Jefferson Peres e da Senadora Heloísa
Helena.

– 4 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 186, de 1999 (nº 51/99, na Câ-
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concesão da Rádio Eldorado Ltda. para explorar
serviço de radiofusão sonora em onda média na ci-
dade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo:

Parecer favorável, sob nº 1.021, de 1999, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Romeu
Tuma, com abstenções da Senadora Heloísa Helena
e dos Senadores Roberto Saturnino, Jefferson Pe-
res e Geraldo Cândido.

– 5 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 51, DE 2000

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 51, de 2000 (nº 333/99, na Câma-
ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Sociedade Espigão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cida-
de de Espigão d’Oeste, Estado de Rondônia, tendo

Parecer favorável, sob nº 527, de 2000, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Amir Lando,

com abstenções da Senadora Heloísa Helena e dos
Senadores Jefferson Peres, Geraldo Cândido e Pe-
dro Simon.

– 6 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 687, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos

do Recurso nº 1, de  2000)

Discussão, em turno suplementar, do Projeto
de Lei do Senado nº 687, de 1999, de autoria do Se-
nador Paulo Souto, que define os crimes de respon-
sabilidade dos magistrados, altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 _ Código Penal, a
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos
de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, car-
go, emprego ou função na administração pública direta,
indireta ou fundacional, e dá outras providências”, para
tipificar novas condutas, e dá outras providências, tendo

Parecer sob nº 537, de 2000, da Comissão Di-
retora, Relator: Senador Carlos Patrocínio, oferecen-
do a redação do vencido.

– 7 –

REQUERIMENTO Nº 268, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
268, de 2000, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 151 e 353, de 1999, por regularem a
mesma matéria.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) _ Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

31-5-00
Quarta-feira

11h30 – Senhor David Zylbersztajn, Diretor-Geral
da  ANP

13h    – Almoço com o Profesor José Ramirez,
Diretor do Incor

Residência Oficial do Senado Federal
15h30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal.
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