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na Amazônia Legal, cuja execução compete à Secretaria 
de Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio 
Ambiente. Aprovado, a matéria tigill~rá na Ordem do 
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Ata da 9ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de janeiro de 2000

2ª Sessão Legislativa Extraordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Nabor Júnior, Casildo Maldaner, Leomar
Quintanilha, Romero Jucá e da Sra. Marina Silva

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alberto
Silva – Alvaro Dias – Amir Lando – Antero Paes
de Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio
Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Ta-
vola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos
Bezerra – Carlos Patrocinio – Casildo Maldaner
– Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Si-
queira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fer-
nandes – Ernandes Amorim – Francelino Pereira
– Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cân-
dido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena –
Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho
– Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas
Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José Foga-
ça – José Jorge – José Roberto Arruda – José
Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos
– Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio
Coelho – Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pon-
tes – Luzia Toledo – Maguito Vilela – Maria do
Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto –
Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo
Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pe-
dro 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 – Tião
Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 80 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

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

O Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 1.329/99, de 22 de dezembro último, encami-
nhando as informações em resposta ao Requerimen-
to nº 652, de 1999, do Senador Tião Viana.

O Requerimento nº 652, de 1999, com
as informações prestadas ficará na Secreta-
ria-Geral da Mesa à disposição do Senador
Tião Viana.

PARECERES

PARECER Nº 13, DE 2000

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 5, de 1999 (nº
697/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção Internacio-
nal contra a Tomada de Reféns, concluí-
da em Nova York, em 18 de dezembro de
1979.

Relator ad hoc: Senador Moreira Mendes.

I – Relatório

Com apoio no art. 84, inciso VIII, da Constitui-
ção Federal, o Senhor Presidente da República, por
intermédio da Mensagem nº 1.214, de 21 de outubro
de 1997 (fls. 4), submete à consideração dos Senho-
res Membros do Congresso Nacional o texto da Con-
venção Internacional Contra a Tomada de Reféns,
concluída em Nova York, em 18 de dezembro de
1979. Em anexo ao citado documento consta a com-
petente Exposição de Motivos Interministerial nº
510/MI-MRE-PAIN (fls. 20 a 21), datada de 15 de ou-
tubro de 1997, da lavra conjunta dos Srs. Ministros de
Estado da Justiça e das Relações Exteriores.

2 – Quando da sua regular tramitação pela Câ-
mara os Deputados, a matéria obteve aprovação unâ-



nime das suas comissões de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional – Relator: Deputado Aroldo Ce-
draz, e de Constituição e Justiça e Redação _ Rela-
tor: Deputado Nílson Gibson, em substituição.

3 – Encontra-se à fls. 20 e 21 a competente
Exposição Interministerial de Motivos nº
510/MI-MRE-PAIN, de 15 de outubro de 1997, com
observações sobre o tema objeto da convenção, da
lavra conjunta dos Srs. Ministros de Estado da Justiça
e das Relações Exteriores.

II – Voto do Relator

4 – O ato internacional, ora sob exame congres-
sual, pretende uma justa e vigorosa tomada de posi-
ção contra a captura de reféns, modalidade criminosa
das mais abjetas, já conhecida dos nossos ancestra-
is, mas que na era moderna vem se alastando de ma-
neira assustadora e sob pretextos os mais variados.
Assim e de conformidade com os princípios firmados
na Carta da Organização das Nações Unidas – ONU,
a convenção em tela procura reafirmar o seu apreço à
manutenção da paz e da segurança internacionais,
ao mesmo tempo em que incentiva as relações de
amizade e de cooperação entre os Estados. E o faz
consciente de que a tomada de reféns constitui, in-
contestavelmente, um dos crimes mais repugnantes
já perpetrados pela espécie humana, por suas carac-
terísticas de extrema covardia. Eis porque tais crimes
estão a exigir severas medidas punitivas para os seus
perpetradores e executantes. Conforta-nos, pois, to-
mar conhecimento do texto da presente convenção,
entendendo-a como um instrumento legal internacio-
nal de caráter fortemente punitivo, portanto, desesti-
mulador e eficaz contra uma modalidade criminosa
das mais perversas e covardes já perpetradas contra
o gênero humano. Assim, julgamos que a convenção
em tela, na sua parte substantiva, produz o embasa-
mento legal conducente à punição necessária e con-
vincente dos perpetradores do nefando crime, os
quais deverão responder penalmente por eles, aí in-
cluída a possibilidade de extradição. Para tanto, tor-
na-se necessária a estreita cooperação internacional
entre os Estados, condição sine qua non para o êxito
da aplicação prática da convenção.

5 – O ato internacional em evidência dispõe
(arts. 4 e 5) quanto às medidas preventivas que os
Estados Partes deverão tomar como meio mais segu-
ro de impedir a perpetração do crime de tomada de
reféns, particularmente quando à troca de informa-
ções e à adoção de medidas necessárias sob o as-
pecto jurisdicional. Destaque-se, ainda (art. 6.3), o di-
reito de, ocorrido o fato criminoso, o responsável pela

tomada do refém poder comunicar-se “com o repre-
sentante competente mais próximo do Estado de que
é nacional ou, se apátrida, do Estado em cujo territó-
rio habitualmente reside.” É evidente que tal direito,
aliado a outros no texto da convenção, deverão ser
exercidos em conformidade com a legislação do
“Estado em cujo território o autor presumido do crime
encontra-se, desde que lhe sejam assegurados os di-
reitos prescritos no texto da Convenção, inclusive o
de o Estado Parte poder convidar o Comitê da Cruz
Vermelha Internacional (art. 6.5) ‘a comunicar-se com
o autor presumido do crime ou visitá-lo’”. O tratamen-
to eqüitativo em todas as etapas do processo é garan-
tido (art. 6.3) a toda pessoa contra a qual foi instaura-
do um processo relacionado a um dos crimes previs-
tos no art. 1º, isto é, a tomada de refém, com os pro-
pósitos ali estipulados. Importante, ainda, lembrar o
exposto na norma do art. 9, o qual garante ao autor
presumido do crime o indeferimento do pedido de ex-
tradição nas hipóteses em que: a) tal pedido tiver co-
notações punitivas a “uma pessoa em razão de sua
raça, religião, nacionalidade, origem étnica ou opinião
política; b) preconceito em decorrência da posição
que a pessoa objeto da extradição ocupa e c) impos-
sibilidade de comunicação com o autor presumido do
crime por parte das autoridades competentes do
Estado” a que compete exercer os direitos de prote-
ção. Observe-se, também, o mandamento contido no
art. 10.1, o qual determina que os crimes previstos na
presente convenção (art. 1º)

“serão considerados incluídos entre os
crimes passíveis de extradição em qualquer
tratado de extradição celebrado entre os
Estados partes”, os quais “comprometem-se
a incluir os referidos crimes entre aqueles
passíveis de extradição em qualquer tratado
de extradição que venha a celebrar no futuro”.

6 – Chama-nos a atenção, para destaque, o
contido no art. 14 da presente convenção, quando
afirma, de modo taxativo e claro, que:

Nada, na presente Convenção, deverá
ser interpretado de modo a constituir justifi-
cativa para a violação da integridade territo-
rial ou da independência política de um
Estado, contrariando o que se acha disposto
na Carta das Nações Unidas.

7 – Por fim, entendemos que, a partir do art. 13
até o art. 20 – este finalizando o texto da convenção
ora examinada _, estamos a penetrar no seu conteú-
do de caráter adjetivo, o qual inclui a hipótese de na
aplicação da convenção, cláusula interpretativa do
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texto como um todo, solução de controvérsias quanto
à sua aplicação (com submissão da controvérsia à
Corte Internacional de Justiça), formulação de reser-
va por qualquer Estado Parte, abertura de adesão de
qualquer Estado, entrada em vigor, ratificação, de-
núncia e depósito documental. Tais regras são de
conformidade com os atos próprios para a espécie.

8 – Face ao exposto e corroborando, por inteiro,
o teor da Exposição de Motivos Interministerial,
MJ-MRE-PAIN, de 15 de outubro de 1997, assinada,
conjuntamente, pelos Senhores Ministros de Estado
da Justiça e das Relações Exteriores (fls. 20 e 21), so-
mos pela aprovação integral do texto da Convenção
Internacional Contra a Tomada de Reféns, concluída
em Nova York, em 18 de dezembro de 1979, tal como
ali contida, à fls. 6 a 19 do presente processado, com
a certeza de que as medidas legais aqui propostas,
embora não ponham cobro à atividade criminosa ora
objeto de comento, por certo inibirão a sua perpetra-
ção e/ou o seu cometimento.

Sala da Comissão, 18 de janeiro de 2000. –
José Sarney, Presidente, – Gilberto Mestrinho –
Moreira Mendes Relator ad hoc – Romeu Tuma –
Mozarildo Cavalcanti – Mauro Miranda – João
Alberto Souza – Pedro Piva – José Fogaça –
Wellington Roberto – Geraldo Althoff – Bernardo
Cabral.

PARECER Nº 14, DE 2000

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 15, de 1999 (nº
718/98, na Câmara dos Deputados) que
aprova o texto do Protocolo de Assistên-
cia Jurídica Mútua em Assuntos Penais,
concluído em São Luiz, República Argen-
tina, em 25 de junho de 1996.

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

Nos termos constitucionais, o Senhor Presiden-
te da República submeteu à apreciação do Congres-
so Nacional, devidamente acompanhado de exposi-
ção de motivos do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do protocolo em epígrafe.

O referido instrumento multilateral, uma vez rati-
ficado pelos quatro países signatários, passará a ser
parte integrante do Tratado de Assunção, que institu-
iu o Mercosul, e a adesão futura de qualquer outro
país ao bloco regional significará adesão, de pleno di-
reito, aos seus dispositivos.

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, ao ideali-
zarem o presente documento, tiveram em vista a har-
monização de normas penais e processuais, desejo-
sos de intensificarem uma necessária cooperação
num setor vital para a segurança jurídica: as ativida-
des delituosas manifestam-se cada vez mais por
meio de modalidades transnacionais e representam
uma grave ameaça aos ordenamentos jurídicos naci-
onais que, muitas vezes, se vêem impossibilitados de
punir, pelo fato de se situarem em estados diferentes
provas, elementos e testemunhas dos delitos.

O protocolo, que estamos apreciando, foi objeto
de parecer favorável nas comissões da Câmara dos
Deputados que o analisaram e também logrou apro-
vação junto à Representação Brasileira na Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul.

É o relatório.

II – Análise

O presente protocolo, embora bastante detalha-
do por se tratar de matéria penal, não contém disposi-
tivos que representem grande inovação jurídica.

Todos os seus termos já se encontram em um
outro documento jurídico internacional e são dignos
de destaque os seguintes:

1 – a indicação de Autoridades Centrais pelos
Estados-Partes, com vistas a serem os intermediários
da cooperação idealizada em matéria penal;

2 – a assistência mútua para a investigação de
delitos, assim como para a cooperação nos procedi-
mentos judiciais relacionados a assuntos penais;

3 – a prestação de assistência mesmo quando
as condutas não constituam delitos no estado reque-
rido;

4 – a denegação de assistência em casos de de-
litos militares, políticos ou conexos e tributários ou
quando o cumprimento da solicitação seja contrário à
segurança, à ordem pública ou a outros interesses
essenciais do estado requerido;

5 – a preocupação com o caráter confidencial da
solicitação e de sua tramitação;

6 – o estabelecimento de limites entre as leis do
estado requerente e do estado requerido, no tocante
ao cumprimento das solicitações;

7 – a presença de autoridades do estado reque-
rente no estado requerido durante o cumprimento das
diligências de cooperação;

8 – as salvaguardas concedidas às pessoas que
consintam em declarar ou dar testemunho em outro
Estado, para que não sejam detidas ou julgadas por
delitos anteriores a sua saída daquele Estado, não
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sejam convocadas para declarar ou dar testemunho
em procedimento não especificado na solicitação;

9 – a dispensa de legalização ou formalidades
análogas relativamente aos documentos que trami-
tem pelas Autoridades Centrais;

10 – a solução de controvérsias por negocia-
ções diplomáticas diretas ou pelos procedimentos
previstos no Sistema de Solução de Controvérsias vi-
gentes entre os Estados Partes do Tratado de Assun-
ção.

III – Voto

Não há o que objetar no presente documento,
que responde à necessidade, atualmente, sentida
pela maioria dos países, de se associarem na luta
contra o crime transfronteiriço, de modo a ofere-
cer-lhe ágil e eficaz punição.

O Brasil e outros países do Mercosul têm firma-
do acordos bilaterais com objetivos semelhantes,
mas é altamente significativa a obtenção de um texto
a quatro mãos que possa integrar o próprio Tratado
de Assunção e revelar a permanente vontade política
de seus membros de colaborar na tarefa de harmoni-
zação das normas jurídicas, sem a qual toda e qual-
quer integração será levada ao insucesso.

Ante o exposto, e também porque os dispositivos
deste protocolo são constitucionais, necessários e não
ofensivos à soberania nacional, votamos pela aprova-
ção do Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 1999.

Sala da Comissão, 18 de janeiro de 2000. –
José Sarney, Presidente – José Fogaça, Relator –
Gilberto Mestrinho – Moreira Mendes – Romeu
Tuma – Mozarildo Cavalcanti – Mauro Miranda –
João Alberto Souza – Pedro Piva – Wellington Ro-
berto – Geraldo Althoff – Bernardo Cabral – Tião
Viana.

Documento Anexado pela Secreta-
ria-Geral da Mesa, nos termos do parágrafo
único do art. 250 do Regimento Interno

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA COMISSÃO
PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 1999

(Projeto de Decreto Legislativo nº 718, de 1998,
na Câmara dos Deputados)

(Mensagem nº 487, de 1998)

Aprova o texto do Protocolo de
Assistência Jurídica Mútua em Assuntos
Penais, concluído em São Luiz, Repúbli-
ca Argentina, em 25 de junho de 1996.

Autor: Câmara dos Deputados
Relator: Deputado Ney Lopes

Relatório de Apreciação

I – Relatório

Nos termos da Resolução nº 1/96, do Congres-
so Nacional, a Representação Brasileira na Comis-
são Parlamentar Conjunta do Mercosul recebe, para
fins de elaboração de parecer prévio, o Projeto de De-
creto Legislativo nº 15, de 1999, de autoria da Câma-
ra dos Deputados, que aprova o texto do Protocolo de
Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, con-
cluído em São Luiz, República Argentina, em 25 de
junho de 1996.

Objeto da Mensagem nº 487/98, do Poder Exe-
cutivo, e convertido no PDL nº 718/98, aprovado pela
Câmara dos Deputados, o Protocolo em tela foi firma-
do no âmbito do Mercosul pelos Estados Partes por
ocasião da X Reunião do Conselho do Mercado Co-
mum do Sul, realizada na República Argentina, em ju-
nho de 1996. Sua finalidade é promover a assistência
jurídica mútua em assuntos penais entre as autorida-
des competentes dos Estados Partes – a República
Argentina, a República Federativa do Brasil, a Repú-
blica do Paraguai e a República Oriental do Uruguai.

O Protocolo em apreço estabelece procedimen-
to e mecanismos sobre assistência mútua para inves-
tigação de delitos e cooperação na condução de pro-
cessos judiciais em matéria penal, bem como salva-
guardas que permitem aos países denegar a assis-
tência em certos casos.

É o relatório.

II – Considerações do Relator

Com a crescente intensificação das relações
entre os países que compõem o Mercosul, a incidên-
cia de atividades delituosas de natureza transnacio-
nal tende a incrementar-se. Os ilícitos internacionais
e o crime organizado adotam, cada vez mais, uma es-
trutura sofisticada que lhes permite operar acima de
qualquer fronteira.

Preocupados com a questão, os países mem-
bros do Mercosul concluíram o Protocolo em apreço
para permitir que, no interior do bloco, a investigação
de delitos e os procedimentos judiciais possam ter
melhor encaminhamento através da assistência mú-
tua entre as autoridades centrais designadas por
cada um dos Estados.

A assistência prevista no Protocolo compreen-
derá, entre outros, a notificação de atos processuais;
a recepção e produção de provas, tais como testemu-
nhos ou declarações, realização de perícias e exa-
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mes de pessoas, bens e lugares; localização ou iden-
tificação de pessoas; medidas acautelatórias sobre
bens.

Dispõe o Protocolo que o Estado requerido po-
derá denegar a assistência em cinco hipóteses: a)
quando a solicitação se refira a delito tipificado como
tal na sua legislação militar mas não na legislação pe-
nal ordinária; b) quando considere o delito como polí-
tico ou conexo com delito político; c) em caso de deli-
to tributário; d) quando a pessoa em relação à qual se
solicita a medida haja sido absolvida ou haja cumpri-
do condenação no Estado requerido pelo mesmo de-
lito. A última das hipóteses previstas, letra e, permite
a denegração da assistência quando o cumprimento
da solicitação seja contrário à segurança, à ordem pú-
blica ou a outros interesses essenciais do Estado re-
querido.

A solicitação da assistência deverá cumprir cer-
tos requisitos formais e de conteúdo, garantindo que
o Estado requerido tenha as informações necessárias
sobre o caso para decidir sobre a solicitação e atendê-la.

Sabemos que um dos maiores óbices para a
consolidação do Mercosul é a adoção de ordenamen-
to jurídico simétrico e aplicável a questões de nature-
za política, econômica, social, militar, científica e tec-
nológica, respeitados os patrimônios históri-
cos-culturais dos respectivos países. Analisando-se
o texto do Protocolo podemos concluir que as regras
estabelecidas satisfazem ás necessidades decorren-
tes do processo de integração, ao mesmo tempo em
que respeita as condições particulares de cada um
dos países envolvidos.

A integração entre os países do Mercosul tem
na sua estruturação jurídico-penal uma das suas ver-
tentes fundamentais, sem a qual não se consolidari-
am as normas pertinentes aos demais instrumentos
de intercâmbio e cooperação para o desenvolvimento
regional.

Ante o exposto, opinamos favoravelmente ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 1999, que
aprova o texto do Protocolo de Assistência Jurídica
Mútua e Assuntos Penais, concluído em São Luiz,
República Argentina, em 25 de junho de 1996.

Sala da Comissão, de julho de 1999. – Deputa-
do Ney Lopes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, 1999

Parecer da Comissão

A Representação Brasileira na Comissão Parla-
mentar Conjunta, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Relatório do Deputado

Ney Lopes ao Projeto de Decreto Legislativo nº 15/99,
concluindo pela aprovação dos termos do texto do
Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos
Penais, concluído em São Luiz, República Argentina,
em 25 de julho de 1996.

Estiveram presentes os Senhores Parlamenta-
res:

Deputados: Júlio Redecker, Presidente; Ney Lo-
pes, Santos Filho, Confúcio Moura, Nelson Marche-
zan e Luiz Mainardi, titulares, Deputados Edson
Andrino e Paulo Delgado, suplentes. Senadores: Ge-
raldo Atholf, titular, Marluce Pinto, suplente.

Sala da Comissão, 10 de agosto de 1999. – De-
putado Júlio Redecker, Presidente da Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul.

PARECER Nº 15, DE 2000

Da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 123, de 1999 nº
58/99, na Câmara dos Deputados, que
aprova o texto do Acordo sobre a Coope-
ração na Pesquisa e nos Usos do Espaço
Exterior para Fins Pacíficos, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Federação da
Rússia, em Brasília, em 21 de novembro
de 1997".

Relator: Senador Pedro Piva

I – Relatório

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se
sobe o Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 1999
(PDC nº 58, de 1999, na Câmara dos Deputados),
que “aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da Federação da Rússia, em Brasília, em 21 de
novembro de 1997".

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, o Presidente da República
submete à apreciação parlamentar o texto desse ato
internacional.

O diploma legal em apreço foi aprovado pela Câ-
mara dos Deputados em 2 de junho de 1999,tendo na-
quela Casa passado pelo crivo das Comissões de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, de Ciência e Tecno-
logia de Comunicação e Informática, de Finanças e Tri-
butação, e de Constituição e Justiça e de Redação.

Segundo a Exposição de Motivos encaminhada
pelo Ministério das Relações Exteriores, o Acordo em
tela tem o objetivo de estabelecer uma moldura bási-
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ca para o desenvolvimento de projetos concretos de
cooperação em matéria espacial, a serem executa-
das no âmbito de ajustes complementares específi-
cos. à luz do instrumento internacional em pauta, os
projetos de cooperação deverão abarcar uma grande
variedade de áreas, entre as quais: ciência espacial;
monitoramento do meio ambiente da Terra a partir do
espaço; atividades conjuntas de pesquisas, fabrica-
ção, lançamento, operação e utilização de veículos
lançadores, satélites e outros sistemas espaciais; es-
tudos da possibilidade do lançamento de satélites, a
partir do território brasileiro, por veículos lançadores
russos; uso das vantagens suplementares das tecno-
logias espaciais.

Segundo o art. 4º a Agência Espacial Brasileira
e a Agência Espacial Russa são designadas como
Agências Executadoras responsáveis pelo desenvol-
vimento e a coordenação da cooperação prevista.

As Agências Executoras poderão, se estimarem
necessário designar outros departamentos ou orga-
nismos para realizar formas específicas de atividade
no âmbito de programas e projetos de cooperação
nas áreas elencadas acima. Poderão, ademais, esta-
belecer grupos de trabalho conjunto com vistas a de-
sempenhar as funções relacionadas com a imple-
mentação dos programas e projetos específicos de
cooperação, bem como os estudos detalhadores dos
métodos organizacionais e dos meios legais neces-
sários à consecução das atividades conjuntas, com o
objetivo de preparar as propostas relativas aos novos
campos e direcionamentos da cooperação

O Acordo prevê, ainda, o estabelecimento e o
desenvolvimento da cooperação nas áreas de pes-
quisa e uso do espaço exterior para fins pacíficos e na
aplicação de sistemas espaciais entre os setores in-
dustriais dos dois países, tomando medidas para a
elaboração de programas concreto de assistência à
atividade empresarial e às operações comerciais e
econômicas.

Em anexo ao presente diploma internacional, fi-
guram normas e princípios concernentes à proteção
da propriedade intelectual aplicável aos projetos es-
pecíficos e aos tipos de atividade.

Os arts. 11 e 12 estabelecem os deveres das
Partes relativos à assistência à entrada dos técnicos
enviados pela outra Parte, bem como à liberação
aduaneira dos bens transportados através das fronte-
iras dos seus respectivos Estados, com vistas à reali-
zação dos propósitos de cooperação previstos no
presente Acordo.

É o relatório.

II – Parecer

Conforme a Exposição de Motivos do Exmº Sr.
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o Acordo
em apreço representa um ponto de inflexão na coo-
peração espacial entre a Federação da Rússia e a
República Federativa do Brasil, refletindo a qualidade
das relações atuais entre os dois países.

Destarte, as relações de cooperação entre o
Brasil e a Rússia atingem um novo patamar, que se
expressa na celebração, pelos dois países, do pre-
sente Acordo. São indubitáveis os avanços e con-
quistas obtidos pela Rússia no que diz respeito à pes-
quisa espacial, ao longo dos últimos quarenta anos.

Ao Brasil cabe buscar parcerias para o desen-
volvimento de projetos de cooperação científica com
países de reconhecido desenvolvimento nesse cam-
po, para que possa conquistar espaços na corrida es-
pacial para fins pacíficos. Os satélites espaciais são,
como se sabe, importantes instrumentos de pesquisa
científica, utilizados para a definição de áreas de tur-
bulências climáticas e para previsões de clima que vi-
sam, sobretudo, a área agrícola.

Assim sendo, reputamos o diploma legal em tela
como do mais alto interesse para o Brasil, particular-
mente tendo em vista o seu objetivo de promoção e
intensificação da pesquisa no campo espacial.

Em vista de todo o exposto, voto favoravelmen-
te à aprovação do texto do “Acordo sobre a Coopera-
ção na Pesquisa e nos Usos do Espaço Exterior para
Fins Pacíficos, celebrado entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da Federação
da Rússia, em Brasília, em 21 de novembro de 1997".

Sala da Comissão, 18 de janeiro de 2000. –
José Sarney, Presidente – Pedro Piva, Relator – Gil-
beto Mestrinho – Moreira Mendes – Romeu Tuma
– Mozarildo Cavalcanti – Mauro Miranda – João
Alberto Souza – José Fogaça – Wellington Roberto
– Geraldo Althoff – Bernardo Cabral – Tião Viana.

PARECER Nº 16, DE 2000

Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de De-
creto Legislativo n� 225, de 1999 (nº
109/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo para implemen-
tação das Disposições da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, de 10 de dezembro de 1982, sobre a
Conservação e Ordenamento de Popula-
ções de Peixes Tranzonais e de Popula-
ções de Peixes Altamente Migratórios,
concluída em Nova Iorque, em 4 de de-
zembro de 1995.
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Relator: Senador Gilberto Mestrinho

I – Relatório

Firmado no art. 84, inciso VIII, da Carta Magna,
o Senhor Presidente da República, por meio da Men-
sagem nº 1.638, de 23 de dezembro de 1998 (fl. 4),
submete à consideração dos Senhores Membros do
Congresso Nacional o texto do Acordo para a Imple-
mentação das Disposições da Convenção das Na-
ções Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezem-
bro de 1982, sobre a Conservação e Ordenamento de
Populações de Peixes Tranzonais e de Populações
de Peixes Altamente Migratórios, concluída em Nova
Iorque, em 4 de dezembro de 1995 (fl. 4). Acompanha
o referido documento a competente Exposição de
Motivos nº 457 DMAE-MRE-EAGR, de 2 de dezem-
bro de 1998 (fl. 5) do Sr. Ministro de Estado, interino,
das Relações Exteriores.

Quando da sua tramitação pela Câmara dos De-
putados, a matéria obteve aprovação das suas Co-
missões de Relações Exteriores e de Defesa Nacio-
nal (fls. 43 a 48 do Sumário Anexo), de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias (fls. 49 a 53,
idem), de Agricultura e Política Rural (fls. 53 a 57,
idem), e de Constituição e Justiça e de Redação (fls.
57 a 60, idem). Discutida em turno único, teve a sua
redação final aprovada.

É o relatório.

II – Voto do Relator

É consabida, internacionalmente, a preocupa-
ção com a pesca predatória em alto-mar, realizada,
sobretudo, por países de tradição pesqueira, a exem-
plo do Japão e da Espanha, detentores de sofistica-
dos recursos técnicos para tal fim. Essa situação vem
preocupando, como não poderia deixar de ser, os paí-
ses com imensa costa marítima, aí incluído, obvia-
mente, o Brasil. Como bem afirma a exposição de
motivos ministerial, é na chamada ZEE (Zona Econô-
mica Exclusiva) onde “se reproduzem os estoques de
tais espécies tranzonais”, atingindo, até mesmo,
águas internacionais, onde as capturas se realizam.
E destas se beneficiam, evidentemente, países que
possuem tecnologia avançada, como os acima cita-
dos, como explica o Ministro de Estado, interino, das
Relações Exteriores (fl. 7).

Dentro do quadro acima, é salutar a preocupa-
ção textual do acordo em tela, ao adotar medidas
mais eficazes para a proteção e conseqüente conser-
vação dessas espécies populacionais, à vista de inú-
meros problemas já identificados em conferência an-
terior das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Igualmente salutar é o compromis-

so acordado entre as Partes, que o fazem “conscien-
tes da necessidade de evitar impactos adversos so-
bre o meio ambiente marinho, de preservar a biodi-
versidade, de manter a integridade dos ecossistemas
marinhos e de minimizar o risco dos efeitos de longo
prazo ou irreversíveis de operações de pesca”.

Observa-se, ainda, no texto do presente acordo, a
natural preocupação com “medidas de conservação e
ordenamento” de “espécies de recursos marinhos vivos
(art. lº, b)”, e a eliminação da sobrepesca para fim de
sustentação dos recursos pesqueiros (art. 5º, h). A cole-
ta e fornecimento de informações e cooperação em
pesquisas científicas (art. 14) ensejam providências
para a troca de dados científicos, técnicos estatísticos
detalhados sobre a pesca de peixes tranzonais e alta-
mente migratórios, para fins de avaliação.

A hipótese de “Áreas em Alto-Mar Inteiramente
Circundadas por Área sob a Jurisdição Nacional de um
Único Estado” compõe a regra do art. 16, o qual prevê
o estabelecimento de medidas de conservação e orde-
namento compatíveis para as populações de peixes
altamente migratórios, além de levar em conta os direi-
tos, obrigações e interesses do Estado costeiro.

O art. 17 trata dos estados não membros de
uma organização de ordenamento pesqueiro, os qua-
is não serão liberados “a obrigação de coopera, em
conformidade com a Convenção e o presente Acordo,
na conservação e ordenamento de populações de pe-
ixes tranzonais e de populações de peixes altamente
migratórios pertinentes”. Os arts. 18 e 19 enfocam os
“Deveres do Estado de Bandeira” para embarcações
que pescam em alto mar, estabelecendo uma série
de exigências e proibições normalmente voltadas
para a espécie tratada, além da Cooperação Interna-
cional na Fiscalização (art. 20) e da Cooperação
Sub-Regional e Regional (art. 21), com a mesma fina-
lidade. A parte substantiva do presente Acordo é en-
cerrada com os “Procedimentos Básicos para a Subi-
da a Bordo e Inspeção em conformidade com o art.
21" (art. 22), medidas tomadas por um Estado Porto
(art. 23), reconhecimento dos Requisitos Especiais
dos Estados em Desenvolvimento (art. 24), Formas
de Cooperação com Estados em Desenvolvimento
(art. 25) e Assistência Especial na Implementação do
Presente Acordo (art. 26), cujos textos nos parecem
aceitáveis. De igual modo, também aos parecem pro-
cedimentos as partes adjetivas do acordo definidas a
partir do art. 27 até fls. 41, quais sejam: solução pací-
fica de controvérsias, medidas provisórias, responsa-
bilidade das Partes diante das normas de direito inter-
nacional, ratificação, adesão, estrada em vigor,
emendas e denúncia, para citar as mais importantes.
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O ato internacional ora sob exame é completado pe-
los Anexos 1 e 2, os quais tratam, respectivamente,
dos ”Requisitos Padrão para a Coleta e o Comparti-
lhamento de Dados". (fl. 37 à 40) e das “Diretrizes
para Aplicação de Pontos de Referências de Precau-
ção na Conservação e Ordenamento de Populações
de Peixes Tranzonais e Populações de Peixes Alta-
mente Migratórios”. Por fim, a coleta acima referida,
bem como a divulgação de dados deverão ser feitas
por meio da Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação, o que certamente dará um
respaldo de qualidade aos resultados pretendidos.

A exposição de motivos ministerial, acima aludi-
da, enfatiza com propriedade, os males conhecidos
da pesca predatória em alto mar, responsáveis por
um risco prematuro de esgotamento, o que preocupa,
evidentemente, “os estoques das espécies tranzo-
nais” e “altamente migratórias”. Daí os esforços da
Organização das Nações Unidas nos idos de 1993
(Resolução nº 47/92), para negociação de um acordo
sobre a matéria. Enfim, e como declara o Ministro de
Estado, interino, EM nº 457, acima citada.

“...foi possível chegar-se o importante
avanço do Distrito Internacional para prote-
ção dos interesses dos Estados costeiros,
bem como para o manejo sustentável dos
estoques.”

Em face do exposto, somos pela aprovação do
texto do “Acordo para a implementação das Diposi-
ções da Convenção das Nações Unidas sobre o Direi-
to do Mar, de 10 de dezembro de 1982, sobre a Con-
servação e Ordenamento de Populações de Peixes
Transzonais e de Populações de Peixes Altamente
Migratórios, concluído em Nova Iorque, em 4 de de-
zembro de 1995", na sua integralidade.

Sala da Comissão, 18 de janeiro de 2000. –
José Sarney, Presidente – Gilberto Mestrinho, Re-
lator – José Fogaça – Moreira Mendes – Romeu
Tuma – Mozarildo Cavalcanti – Mauro Miranda –
João Alberto Souza – Pedro Piva – Wellington Ro-
berto – Geraldo Althoff – Bernardo Cabral – Tião
Viana.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, como primeiro
orador inscrito.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Paulo Souto pela ordem.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
me inscrever para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Sena-
dor Paulo Souto fica inscrito como primeiro orador na
prorrogação da Hora do Expediente.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Maguito Vilela, pela ordem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
a mesma providência que a do Senador Paulo Souto.

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

Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara,
por vinte minutos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, freqüente-
mente ouvimos, aqui no Plenário do Senado, muitas
críticas à ação do Governo Federal. Eu, mesmo sen-
do do Partido do Governo, constantemente condeno
determinadas iniciativas governamentais, censuro a
falta de iniciativas e, às vezes, critico até certos pro-
gramas que, anunciados com muito alarde em soleni-
dades no Palácio do Planalto, não acarretam em
nada.

Por isso, julgo-me no dever de, sendo como sou
crítico do Governo, dizer da minha satisfação em veri-
ficar que um programa anunciado há pouco tempo
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo
Ministro Rodolpho Tourinho Neto, de Minas e Ener-
gia, está tendo curso. Agora mesmo, o Ministro foi ao
Ceará e assinou com o Governador Tasso Jereissati
importante convênio, que contou com a interveniên-
cia da Companhia de Eletrificação do Ceará – Coelce,
distribuidora de energia no Estado –, para investir
R$130 milhões, sendo 75% provenientes empréstimo
do Governo Federal a esta distribuidora e 25% de in-
vestimento do Governo do Estado, que visa, em três
anos, universalizar a eletrificação de todas as proprie-
dades rurais daquele Estado.

Considero que o programa Luz no Campo tem
um alcance enorme. Podemos aquilatar o que signifi-
ca mudar a qualidade de vida de alguém que, vivendo
na zona rural, não dispõe de energia elétrica. Note
que, no Estado do Ceará, 62,8% das propriedades já
estão energizadas. A meta é alcançar 95% em três
anos, graças a esse programa Luz no Campo; os ou-
tros 5% são as unidades remotas, para as quais não
compensa estender uma rede de energia. Essas uni-
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dades terão que ser abastecidas por formas alternati-
vas de energia, como a energia solar, eólica etc.

Esse Programa do Governo Federal merece
nosso apoio e este registro, a meu ver. Sete Estados
brasileiros, ao fim do Programa, nos próximos quatro
anos, estarão completamente eletrificados. Espe-
ra-se que, além dos benefícios na produção do pro-
prietário rural, haja melhoria de sua qualidade de
vida, de alimentação e ainda a possibilidade de ler e
de sua mulher fazer um trabalho manual à noite.
Enfim, como se sabe, a eletricidade vai melhorar, re-
pito, sua condição de vida além de trazer um grande
efeito multiplicador na economia. Calcula-se que se-
rão mais 500 mil motores elétricos, mais 850 mil refri-
geradores, mais 800 mil televisores e cinco milhões
de lâmpadas – espero não serem aquelas que quei-
mam em pouco tempo, exigindo, cada vez mais, lâm-
padas de maior duração –, 600 mil equipamentos de
irrigação e bombeamento, 500 mil picadeiros desinte-
gradores. É renda, é trabalho, é melhoria da condição
de vida do homem no campo.

São, portanto, benefícios que não podemos
desconhecer. Um milhão de propriedades rurais se-
rão eletrificadas nesses quatro anos. Serão 465 mil
quilômetros de rede de distribuição, 500 mil transfor-
madores, 7 mil transformadores de potência total, um
milhão de medidores, 3 milhões e 800 mil postes e
110 mil condutores.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senado-
res, esse Programa tem um grande efeito multiplica-
dor na economia – os números citados são gigantes-
cos. O Programa foi lançado há alguns dias e os re-
sultados já estão aparecendo, e considero isso muito
importante.

Faço questão de registrar que essa iniciativa do
Presidente Fernando Henrique Cardoso está sendo
bem-sucedida. Destaco também a eficiência, a discri-
ção e a capacidade de trabalho do Ministro Rodolpho
Tourinho. Aliás, quero fazer também essa referência
ao antecessor de S. Exª, Sr. Raimundo de Brito, que
foi um grande Ministro. Mais de 20 hidrelétricas esta-
vam com suas obras paralisadas. Não tenho em mão
números atualizados, mas, da última vez em que veri-
fiquei os dados, apenas três ou quatro construções
não haviam sido retomadas. Creio que, agora, todas
as obras foram reiniciadas.

Essa é uma área em que também o Governo
está usando o seu poder regulador sobre as conces-
sionárias de distribuição de energia elétrica. Foram
elas chamadas para essa parceria, realizada entre o
Governo Federal, o governo estadual e essas distri-
buidoras, que vão tomar empréstimo a partir da reser-

va global de garantia, via Eletrobrás. Quero também
referir-me ao Presidente da Eletrobrás, Dr. Firmino
Ferreira Sampaio Neto Stoltz, que tem sido um exce-
lente gestor.

Essa parceria demonstra a possibilidade de
uma sinergia, resultando em uma melhoria das condi-
ções de vida do homem no campo e na dinamização
da economia. Ao investirem, essas distribuidoras es-
tarão criando, é claro, novos consumidores e, conse-
qüentemente, ampliando o seu mercado. É um pro-
grama montado de tal forma que convém a todos os
atores envolvidos, e o beneficiário maior é o homem
do campo.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Senador
Lúcio Alcântara, peço a V. Exª que me conceda um
aparte.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Con-
cedo o aparte ao nobre Senador Carlos Patrocínio.

O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Nobre
Senador Lúcio Alcântara, aproveito essa oportunida-
de para cumprimentá-lo pela atitude de V. Exa, como
homem de Governo, aqui no Senado Federal.
Como V. Exª bem afirma, às vezes, eu o vejo critican-
do ações governamentais, embora pertencendo ao
Partido do Governo. Penso, eminente Senador, que
talvez seja este o grande amigo, o grande parceiro, o
grande aliado: aquele que condena as decisões não
propriamente corretas. O Presidente inicia este ano
com atuação merecedora de elogios por todos nós.
Cita V. Exª o exemplo do programa Luz do Campo,
fundamental para o desenvolvimento das nossas áre-
as rurais, alternativa, a meu ver, para a solução do de-
semprego e do inchaço das megalópoles deste País
– vimos, que, com a chegada das chuvas, essas cida-
des sofrem enormes transtornos. É um programa que
vem em boa hora. V. Exª já citou as cifras, os números
que justificarão sua aceitação pela população brasile-
ira, sobretudo a campesina. Gostaria também de
cumprimentar o ex-Ministro Raimundo Brito, o atual
Ministro Rodolpho Tourinho e, sobretudo, o Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso pelo lançamento, on-
tem, do programa Brasil Empreendedor Rural. Esse,
sim, é um programa da mais alta qualificação, do
mais alto significado; mais uma vez, o Presidente vol-
ta sua vista para o homem do campo. Parece que
agora o campo vai desenvolver-se. Sempre reclama-
mos da falta de proteção ao homem do campo, mos-
trando que a agropecuária é o caminho correto para
acabar com o desemprego em nosso país. Quero
cumprimentar, sobretudo, o Ministro Pratini de Mora-
es porque me parece que há um dedo dele no progra-
ma Brasil Empreendedor Rural. Sem sombra de dúvi-
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da, se efetivamente implementado esse programa
governamental, teremos um Brasil diferente, sem bu-
rocracia. Senador Lúcio Alcântara, a desburocratiza-
ção do acesso ao crédito agrícola, a diminuição das
taxas de juros para as novas máquinas colheitadeiras
e tratores, a renovação da frota automotiva campes-
tre e, sobretudo, a internacionalização da Bolsa de
Futuros e da Bolsa de Opções dos produtos agrícolas
são fatores importantes para o desenvolvimento do
país. Ontem saí do Palácio do Planalto muito estimu-
lado. Penso que estamos partindo para uma efetiva
política de geração de emprego e renda, minimizan-
do, assim, o desequilíbrio da balança de pagamento e
da comercial. Senador Lúcio Alcântara, aceite os
meus cumprimentos pela sua postura nesta Casa
como Senador aliado ao Governo Federal e permi-
ta-me associar-me às manifestações de apreço e de
cumprimentos ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso e a seus Ministros por esses novos progra-
mas que surgem no limiar do ano 2000.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu-
ito obrigado, Senador Carlos Patrocínio. Agradeço a
V. Exª a referência que fez a mim pela maneira como
conduzo meu mandato parlamentar. Entendo que é
nosso dever, quando houver necessidade, fazer críti-
ca respeitosa e também manifestar nossa perplexida-
de. No caso, não se trata de crítica, mas, sim, de um
pedido de esclarecimento. Fico grato também pelo
fato de V. Exª ter lembrado o lançamento do Brasil
Empreendedor Rural.

Temos de ver o programa nacional de eletrifica-
ção rural Luz no Campo em um contexto de ações no
campo. Há necessidade de aumentar a reforma agrá-
ria? Sim. Entretanto, ninguém pode deixar de reco-
nhecer o volume de investimentos, de obras e de de-
sapropriações que o Presidente Fernando Henrique
tem feito para acelerar a reforma agrária.

O Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar para os pequenos agriculto-
res –, o Brasil Empreendedor Rural, que desburocra-
tiza e dá crédito mais barato, e o Luz no Campo de-
monstram que há realmente grande atuação do Go-
verno no campo, inclusive com a ação de Ministros di-
nâmicos como o Ministro Pratini de Moraes, que tem
também uma visão comercial, de exportação, de
agronegócios, o que é muito importante para melho-
rar a qualidade e a quantidade de nossa produção.

O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Concede-me
V. Exª um aparte?

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

O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Senador Lúcio
Alcântara, mais uma vez V. Exª dá um exemplo de
sua atuação destacada nesta Casa. Entre tantos Se-
nadores nos quais me devo espelhar, pois estou de-
sempenhando, pela primeira vez este mandato, apa-
rece V. Exª. Sem dúvida nenhuma, sua atuação tem
sido dinâmica, decidida, equilibrada, comedida e, por-
tanto, um exemplo que deve ser seguido, eu diria,
pelo menos por alguns Senadores que, como eu, es-
tão nesta Casa pela primeira vez. O assunto de que
trata hoje é da maior importância. V. Exª destaca a
presença do Governo Federal, do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, do Ministro de Minas e Energia
que o auxiliou no primeiro Governo, Ministro Raimun-
do Brito, e do atual Ministro, Rodolpho Tourinho Neto,
com os quais convivi durante muito tempo e cuja ca-
pacidade e competência conheço muito bem. Esse
programa a que V. Exª se refere significa a volta do
Governo Federal à área de eletrificação rural.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Exatamente.

O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – A última vez
que o Governo Federal fez um programa de eletrifica-
ção rural, por diversas circunstâncias, ocorreu quan-
do o Senador Antonio Carlos Magalhães era Presi-
dente da Eletrobrás. Daí em diante, afora alguns pro-
gramas isolados, objeto de iniciativas de Parlamenta-
res mediante emendas individuais, não houve ne-
nhum programa como esse, de cuja importância não
vou falar porque V. Exª já o fez tão bem. Gostaria ape-
nas de focalizar um aspecto, a respeito do qual sei
que não há unanimidade nesta Casa. Não há dúvida
nenhuma de que a Eletrobrás somente pôde realizar
um investimento dessa natureza, ou pôde criar condi-
ções para que esses investimentos fossem realiza-
dos, por ter sido liberada de vultosos investimentos
em virtude do programa de privatização. Hoje as hi-
drelétricas, as grandes linhas de transmissão, não
necessitam desses investimentos, como antes; nem
mesmo o financiamento dos programas de distribui-
ção de energia elétrica necessitam, como antes, de
tais esforços da Eletrobrás, porque as empresas que
foram privatizadas arcam com esses gastos. De
modo que esse programa, entre tantos outros, tam-
bém pode ser visto como resultado do êxito que o Go-
verno obteve no programa de privatização do sistema
de energia elétrica, liberando os recursos da Eletro-
brás para financiar programas de cunho social como
esse que V. Exª está focalizando. Muito obrigado.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Acredito que os elogios que V. Exª fez a minha atua-
ção parlamentar são frutos da generosidade de seu
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caráter e também da nossa amizade. V. Exª abordou
um aspecto importante do problema da privatização.
Esses programas estão sendo executados porque,
embora as empresas tenham sido privatizadas, o
Estado existe para regular, para fiscalizar e para indu-
zir políticas. Certamente, essas empresas de distribu-
ição de energia nos Estados não iriam fazer esse pro-
grama. Por quê? Porque é um investimento de longo
prazo, que demanda bastantes recursos e cujos re-
sultados vão demorar a aparecer. Então é preciso
que o Governo Federal e os Governos Estaduais es-
tabeleçam condições razoáveis que produzam os re-
sultados pretendidos na execução desse programa.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte, eminente Senador Lúcio Alcântara?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Com muita satisfação, ilustre Senador Arlindo Porto.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador Lú-
cio Alcântara, como médico que é, V. Exª poderia ser
considerado neste plenário como clínico geral, por-
que fala e entende de todo assunto. Vejo o desempe-
nho de V. Exª quando fala da agricultura, que não sig-
nifica apenas produzir grãos; é preciso também levar
em consideração as condições favoráveis de produ-
ção. E, quando se fala em produzir, a expectativa de
cada um é a de aumentar a disponibilidade de alimen-
tos para a população brasileira, de expandir o exce-
dente exportável para melhorar a posição de nossa
balança comercial, gerar emprego e renda no merca-
do interno e, em face disso, desenvolver uma estrutu-
ra que permita ao Brasil retomar o seu processo de
desenvolvimento por meio da agricultura. Não tenho
dúvida disso, que defendi enquanto estava no Minis-
tério. Quero aqui enfatizar e louvar as medidas que
estão sendo tomadas pelo Presidente, algumas há
mais tempo; outras, mais recentemente, duas das
quais de curtíssimo prazo. O programa nacional de
eletrificação Luz no Campo é, sem dúvida, a grande
oportunidade de manter o homem no campo, segura-
mente com mais oportunidade de usar tecnologia,
melhorar a qualidade de vida da família desse indiví-
duo e gerar mais renda especialmente para as comu-
nidades rurais. Agora V. Exª aborda outro tema: o pro-
grama Brasil Empreendedor Rural. Precisamos, sim,
disso. Com muita honra, recebi o convite do Senhor
Presidente, Fernando Henrique Cardoso, e do Minis-
tro Pratini de Morais para compor o grupo que está
estudando alternativas para melhorar a renda do ho-
mem do campo. Somente conseguiremos essa plena
atividade no campo quando ali se gerar renda. Essas
medidas anunciadas ontem mostram, sem dúvida,
um novo rumo, um novo horizonte, uma nova pers-

pectiva e a certeza de que o Brasil retoma o seu pro-
cesso de desenvolvimento. Quando digo que o Brasil
inicia essa retomada, refiro-me ao fato de que apenas
por meio da agricultura é que haveremos de ter um
desenvolvimento que possa gerar oportunidade para
as indústrias, para o comércio e para a prestação de
serviços. Meus cumprimentos a V. Exª por esse im-
portante e oportuno pronunciamento.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu-
ito obrigado, Senador Arlindo Porto. Na sua passa-
gem pelo Ministério da Agricultura, V. Exª deu uma
atenção especial a essas questões. Certamente, mui-
to do que está sendo feito ainda remonta a sementes
que V. Exª plantou naquele Ministério. Acompanhei
de perto essa trajetória, tendo inclusive viajado com V.
Exª algumas vezes, quando pude verificar com que
dedicação e com que empenho V. Exª se dedicou e
cuidou dos assuntos do Ministério da Agricultura
quando titular daquela Pasta. Portanto, V. Exª pode
falar com muito mais conhecimento de causa do que
eu sobre as repercussões desse programa.

Vejam, ainda aqui, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, os benefícios de médio prazo por alcançar com
os programas de eletrificação rural já executados:
cada R$1,00 aplicado na área rural movimenta
R$3,00 na economia; cada R$1 milhão aplicado no
setor agropecuário gera 200 empregos diretos, com
um conseqüente acréscimo na arrecadação de im-
postos da ordem de R$2 mil por propriedade; valori-
zação da propriedade rural e contribuição para a fixa-
ção do homem ao campo.

Trata-se, pois, de um programa que produz
grandes efeitos na economia e na sociedade.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Lúcio Alcântara, V. Exª me permite um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Gerson Camata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Lúcio Alcântara, como estava me preparando justa-
mente para falar sobre o Programa Luz no Campo,
aproveito para, embarcando no pronunciamento de
V. Exª, discorrer um pouco sobre o que representa
esse programa. Quando Governador, dei especial
atenção à eletrificação rural. No nosso tempo, o Espí-
rito Santo chegou a se equiparar ao Paraná em índi-
ces de eletrificação rural, sendo que, na nossa época,
aquele Estado do Sul era o que detinha a melhor posi-
ção no setor. Entendemos que não podemos permitir
que, no final do Século XX, haja brasileiros vivendo
ainda na Idade Média, iluminando suas casas com
lamparinas de querosene ou com tochas de bambu,
longe da televisão, da comunicação e de todos os
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confortos que a energia elétrica proporciona aos ho-
mens da cidade. São, pois, homens sem voz; são ho-
mens que estão separados uns dos outros; eles não
têm uma CUT para promover quebra-quebras pela
rua, greves ou confusão. Assim, esses cidadãos, que
vivem isolados, precisam da atenção do Governo. E o
Presidente Fernando Henrique, juntamente com sua
equipe de governo, teve a clarividência de se achegar
a eles, voltando a investir no setor de eletrificação ru-
ral. Ainda no tempo do Ministro Arlindo Porto, foi cria-
do um outro programa maravilhoso, o Pronaf. Esse
programa é genial porque vai ao trabalhador que resi-
de na propriedade, exatamente àquele que vive no
campo, sem qualquer acesso às linhas de crédito dos
bancos, sem, muitas vezes, ter sequer uma roupa
para se apresentar a um gerente de banco. O crédito
rural chegou exatamente a esse pequeno produtor
por meio desse programa de grande alcance social.
Desse modo, aproveitando a repercussão, que hoje
se pôde ver em todos os jornais – e V. Exª, que estava
lá, viu um Presidente entusiasmado com o seu Gover-
no – constatamos que o Brasil está dando a volta por
cima. Podemos verificar, na área rural, a existência
de três espetaculares programas sociais, conforme
citou V. Exª, criando empregos, melhorando o investi-
mento na área e oferecendo melhor qualidade de vida
ao homem do campo. Percebemos a atenção que o
Presidente dispensou à Comissão. Foi uma reunião
de trabalho. O Senador Ney Suassuna relatou o que
lá ocorreu. Estiveram presentes o Ministro da Fazen-
da e o Presidente do Banco Central. Observamos um
Brasil positivo que está indo para frente. Sua Excelên-
cia mostrou à Comissão a direção em que segue o
Brasil. E infelizmente constato que faltou até um pou-
co de civilidade, pois algumas pessoas que lá compa-
receram criticaram até a qualidade da comida, não
entendendo que aquela era uma reunião de trabalho,
na qual prestamos contas das contribuições ofereci-
das por nossas Comissões e o Presidente, por sua
vez, prestou contas do que o Governo realiza e ainda
realizará. Muito obrigado a V. Exª.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mui-
to obrigado, Senador Gerson Camata.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE)
– V. Exª me permite um aparte, nobre Senador Lúcio
Alcântara?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Indago à Mesa se ainda posso ouvir o Senador Anto-
nio Carlos Valadares, para concluir, Sr. Presidente.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE)
– Menos de um minuto, Sr. Presidente. Apenas para
assinalar...

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Já que a
Mesa foi consultada, solicito a V. Exª que aguarde a
manifestação desta.

É evidente que não vamos privar a Casa do
aparte do Senador Antonio Carlos Valadares. Apenas
gostaria de informar que V. Exª já ultrapassou em
mais de três minutos o seu tempo.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concluirei imediatamente após, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Solicito a
V. Exª que assim proceda, pois os oradores que se
seguem aguardam a oportunidade de ocupar a tribu-
na.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo, pois, o aparte ao Senador Antonio Carlos
Valadares.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE)
– Senador Lúcio Alcântara, gostaria apenas de enfati-
zar que os programas vão ao encontro do que prega-
mos nesta Casa. O apoio ao homem do interior é fun-
damental para se combater o êxodo rural, que leva ao
superpovoamento das nossas capitais, dos centros
urbanos mais adiantados, e, o que é pior, com uma
mão-de-obra desqualificada, redundando, muitas ve-
zes, em atos de violência, em abandono e menospre-
zo dessa população marginalizada. Todavia, o que
desejo destacar é que o Governo Federal, por duas
vezes, assume, pelo menos no nome, programas que
foram implantados no Estado de Sergipe: o primeiro,
o Programa Mãos à Obra, implantado no Governo
João Alves; em seguida, o Programa Luz no Campo,
implantado no Governo Antonio Carlos Valadares.
Quero agradecer ao Presidente da República por co-
locar o Estado de Sergipe assim...

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Congratulo-me com V. Exª, que foi duplamente feliz:
no programa e na respectiva denominação. Vamos
pedir o copyright.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – SE)
– Exato. O Programa Luz no Campo se voltava justa-
mente a atender às pequenas e médias propriedades
do meio rural.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.

Sr. Presidente, quero dizer que os depoimentos
dos Senadores que me deram a honra de apartear o
meu modesto pronunciamento são muito mais eloqüen-
tes do que a minha fala, notadamente no sentido de des-
tacar o valor e a oportunidade dessas iniciativas.

No Estado do Ceará, o Governador Tasso Jere-
issati, corajosamente, com a colaboração do seu
competente Secretário Maia Júnior, universalizará a
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eletrificação das propriedades rurais dentro de três
anos. Lembro ainda que o Governo de S. Exª está re-
alizando, também, um vigoroso programa de implan-
tação da telefonia rural, que deixará praticamente
toda a zona rural do Ceará atendida por um serviço
eficiente e moderno de telecomunicações, benefici-
ando diretamente, portanto, o homem do campo, que,
no dizer do Senador Gerson Camata, está mais isola-
do, mais segregado, recebendo poucos benefícios
dos governos. O progresso chega ali, muitas vezes,
lentamente.

Um outro assunto, Sr. Presidente, me traz à tri-
buna na tarde de hoje.

Não se recusa, por justiça, que o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso vem dedi-
cando o melhor do seu esforço à difícil tarefa de pro-
mover o crescimento do País e de garantir a felicida-
de de sua gente. No entanto, as dificuldades vividas
pelo processo de recuperação econômica produzem
indesejáveis entraves a que se estabeleçam, final-
mente, as condições de bem-estar social almejadas
pela população.

O avanço da criminalidade, manifestado na
crescente ocorrência de episódios de violência, as
deficiências ainda hoje constatadas no aparato de se-
gurança pública e no sistema penitenciário, inclusive
levando à discussão das vantagens de sua privatiza-
ção ou de co-gestão de sua administração, constitu-
em problemas que se entrelaçam e demandam solu-
ções, tanto quanto possível, conjuntas.

Veja-se que relatório da Anistia Internacional,
divulgado no primeiro semestre do corrente ano, con-
siderou a situação carcerária do Brasil como a pior da
América Latina. No último quadriênio, segundo a
Organização, 53 presos foram mortos e 374 feridos
em incidentes prisionais, apenas no Estado de São
Paulo. Foram descumpridas, em todo o País, as leis
que condenam a tortura, e desrespeitados os direitos
humanos nas prisões, constatando-se que presidiári-
os foram eliminados pela violência interna, sobrevi-
vendo outros em precárias condições de alojamento
ou sofrendo torturas.

A pesquisa da Anistia, referente ao último biê-
nio, exigiu a visitação a delegacias de polícia, cadeias
públicas, penitenciárias e casas de detenção, com-
preendendo os Estados do Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul, São Paulo, Pernambuco e Espírito Santo,
nos quais foram registradas torturas, tais como afoga-
mentos, choques elétricos e uso do “pau-de-arara”. O
documento relaciona, também, a execução de oito
detentos do Instituto Penal Paulo Sarasate, da Capi-
tal cearense, no ano de 1997.

O contundente relatório da Anistia refere-se à
falta de estrutura dos presídios, identificando uma
“crise do sistema penal brasileiro”, recomendando
que as nossas autoridades “melhorem o tratamento
aos presos e o sistema carcerário”, e é ilustrado com
cenas de presos espancados e celas superlotadas,
mostrando, inclusive, fotos de suspeitos de crimes e
presos comuns, desprezados e esquecidos num can-
to sujo qualquer de delegacias em ruínas.

Isso se dá, enfatizamos, não obstante os esfor-
ços que vêm sendo desenvolvidos pelo Governo, no
sentido de deter a renovação e o aumento desmedido
dos casos de violência que constrangem e ameaçam
a população, de costume e em larga maioria submeti-
da às leis, praticante das normas de convívio social e
obediente aos mandamentos cristãos, que impõem o
respeito à ordem estabelecida e pregam a paz entre
os homens.

Não têm sido menores as preocupações desta
Casa, onde, com desusada freqüência, os senhores
Senadores apontam a violência como um fato, infeliz-
mente, comum, a todas as unidades da Federação,
em cada uma reclamando, cada vez, maior atenção
e, sobretudo, urgentes providências do poder público.
Que, devemos repisar, não se tem recusado a atuar
na solução do problema, inclusive desenvolvendo
programas de renovação da rede penitenciária, ulti-
mamente assolada por sucessivas e cada vez mais
trágicas rebeliões de internos.

Confirmando a assertiva, no último dia 18, o ple-
nário da Câmara dos Deputados, revestido das prer-
rogativas de Comissão Geral, reuniu-se para debater
os temas da violência e da falta de segurança no
País, recepcionando, para essa alta e oportuna finali-
dade, representantes do Executivo e do Judiciário,
empresários, dirigentes sindicais e outros grupos de
pessoas representativas da sociedade.

Dessa forma, lá estiveram, participando dos tra-
balhos, o Deputado Michel Temer, presidente daquela
Casa legislativa; o ministro Carlos Veloso, dirigente
máximo do Supremo Tribunal Federal; o procura-
dor-geral da República; os ministros da Justiça e da
Defesa; o secretário-geral da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil – CNBB e os representantes das
vítimas da violência.

Ressaltou o presidente da Câmara, na ocasião,
a importância de se encontrar soluções para o proble-
ma, esclarecendo que a reunião devia-se ao empe-
nho das lideranças daquela Casa, como “um marco
para uma ação global da sociedade contra o flagelo
da violência e da falta de segurança na sociedade”.
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A audiência, reunindo os membros dos três po-
deres da República e outros representantes da socie-
dade, como se vê, atendeu ao objetivo fundamental
de criar comissão especial incumbida da formulação
de propostas concretas de combate à insegurança.
Não se trata, de acordo com o Presidente Michel Te-
mer, de procurar o diagnóstico da situação, hoje en-
frentada pela população, porquanto ele “é visível no
dia-a-dia, tornando-nos, a um só tempo, vitimas e pro-
dutores da violência”.

Na oportunidade, foi instituída comissão
especial, de 31 membros, destinada a recolher, anali-
sar e estudar subsídios para a formulação de propos-
tas que venham a solucionar o problema da violência.
Avaliou o presidente da Câmara que “de nada vale
lembrar a um cidadão comum, que vive nos cortiços,
nas favelas ou sob os viadutos, os seus direitos indivi-
duais, os seus direitos de ir e vir e manifestar-se, se
falta-lhe pão sobre a mesa”.

De acordo com o deputado, todos devem preo-
cupar-se, primordialmente, “com a exclusão social e a
inserção de milhões de indivíduos no exercício pleno
da cidadania. É a exclusão que faz com que haja
uma total desagregação social e a banalização da
violência”.

A cura para a enfermidade da violência desbra-
gada e a insegurança pública, prosseguiu, “tem que
nascer dos poderes constituídos, a exemplo dos
Estados Unidos, onde existe essa preocupação e são
realizados investimentos de 100 bilhões de dólares
no setor de segurança pública, envolvendo mais de
um milhão de especialistas, entre advogados, promo-
tores e agentes públicos”.

A respeito, o Secretário de Estado dos Direitos
Humanos, José Gregori, considera que, “ainda que
uma população seja bem educada e rica, o fenômeno
da violência sempre estará presente, como sempre
esteve na história da humanidade”. Conquanto não
possa ser completamente eliminada, a violência
“pode e deve ser controlada”. Se países com seme-
lhantes números econômicos e sociais podem apre-
sentar índices diferentes de criminalidade, fica de-
monstrado que “a violência não é apenas um
sub-produto das políticas sociais e econômicas”.

Porém, “as sociedades resolvem seus proble-
mas quando decidem encará-los de frente”. Por isso,
o Secretário vê com otimismo o fato de a opinião pú-
blica estar “tomando consciência não apenas da gra-
vidade da situação, mas também da possibilidade
real de investigar e punir, mediante um trabalho pro-
fissional da polícia, do Ministério Público e de CPIs,
não apenas os pequenos, mas também os chefes do

crime organizado, mesmo que eles pertençam às eli-
tes ou disponham de imunidade parlamentar”.

Daí ser lícito julgar que a ampliação de investi-
mentos em segurança pública é uma importante op-
ção para reduzir a violência, embora “nada supra a
vontade política, a competência e a criatividade”. A
população aceitaria “arcar com o custo de aumento
desses investimentos, ao constatar resultados positi-
vos”. Em outras palavras, a sociedade brasileira “ace-
itará dar o seu apoio a uma política de segurança,
desde que se convença de que a mesma é transpa-
rente, eficiente e produza resultados com respeito
aos direitos humanos”.

Como temos defendido, é cada vez mais oportu-
na a discussão sobre se deveríamos adotar a privati-
zação ou o regime de co-gestão do sistema peniten-
ciário brasileiro. Com esse propósito, divulgou-se, há
pouco, elogiado estudo do jurisconsulto Ricardo Ma-
chado, promotor de Justiça da Capital do nosso Esta-
do e mestrando em Direito Público da Universidade
Federal do Ceará.

Registra o autor que, nesta década, intensifica-
ram-se os debates acerca da privatização do sistema
penitenciário, “em face do notório fracasso do nosso
sistema prisional”. Basta ver que, de acordo com o úl-
timo censo penitenciário, promovido pela Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Mi-
nistério da Justiça, contamos com uma população pri-
sional de cerca de 130 mil internos, que ocupam, num
desafio às leis da Física, tão-somente 60 mil vagas. O
déficit é, portanto, brutal, carecendo o sistema de
pelo menos 70 mil novas vagas, apenas para acomo-
dar os que estão presos, sem se considerar 275 mil
mandados de prisão aguardando cumprimento.

Resume o estudo, como causas da falência do
sistema, a apontada insuficiência de vagas; a
não-ressocialização do condenado; as deploráveis
condições higiênicas dos presídios; a precariedade
da assistência médico-odontológica; os alarmantes
índices de reincidência; a inexistência, em geral, de
educação técnico-formal e do emprego da
mão-de-obra carcerária; e a ausência de programas
de natureza psico-social.

Reporta-se, também, à experiência dos Estados
Unidos, onde o preso, sob a responsabilidade do
Estado, custa 50 dólares, enquanto o transferido para
a responsabilidade de estabelecimentos privados
custa 25 dólares/dia, em iguais ou melhores condi-
ções. Nesse exemplo, o Estado paga à empresa 30
dólares por dia, repondo o custo e pagando mais 5
dólares/dia/preso ao administrador da penitenciária
particular. Aqui, somente com alimentação, um preso

14 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



custa 227 dólares e ocorre um nível de reincidência de
70% a 90%; nas prisões privatizadas americanas, ape-
nas 30% dos ex-detentos voltam a cometer delitos.

Consigna a pesquisa que a idéia de privatização
do sistema penitenciário, “como solução emergente
para enfrentar o caos verificado no setor”, reúne os
seguintes benefícios: recupera o sistema com menor
gasto público; confere eficácia ao cumprimento da
pena privativa de liberdade; resolve, eficazmente, o
problema da superlotação dos presídios; as prisões
transformam-se “em locais de trabalho produtivo e
escolas de civismo e de consciência religiosa”; e in-
verte, com o trabalho do preso, “a situação hoje injus-
ta em que o Estado gasta para sustentar quem cau-
sou mal à sociedade”.

Opostamente, os que rejeitam a privatização ar-
gumentam que: a jurisdição e a execução das suas
decisões, assim como a segurança pública, são fun-
ções próprias do Estado, de acordo com a Constitui-
ção de 1988; os defensores da privatização apresen-
tam argumentos puramente pragmáticos, “motivados
por fatores de ordem econômica”; o Estado, como
guardião da liberdade, “é o único que pode restrin-
gi-la”, segundo o pensamento de Hobbes, Locke e
Rousseau; não é inteiramente confiável a afirmação
de que a privatização das penitenciárias nos Estados
Unidos tenham levado à redução dos índices de rein-
cidência criminal; o problema das penitenciárias bra-
sileiras não pode ser reduzido à falta de verbas; e, a
magnitude do tema não autoriza que, de forma sim-
plista, a Administração Pública seja condenada “pe-
los vícios do sistema carcerário”.

Um modelo federal de co-gestão, ou gestão
mista, do sistema penitenciário compreenderia pri-
sões de segurança máxima afetas à União, com ad-
ministração partilhada com o setor privado. Os agen-
tes penitenciários continuariam servidores públicos,
cabendo ao particular a gestão da penitenciária; a
construção das instalações determinadas pela Admi-
nistração, em área concedida; a utilização do trabalho
dos condenados e presos provisórios, mediante re-
muneração revertida, em parte, para a manutenção
do presídio. O empreendedor, assumindo obrigações
contratuais por um período de 10 anos, receberia os
lucros provenientes da venda de manufaturados, po-
dendo, até, vir a incorporar ao seu patrimônio o direito
sobre as edificações.

Após dissertar detidamente sobre a proposta
francesa de privatização; sobre o sistema de adminis-
tração penitenciária implantado nos Estados Unidos;
sobre a privatização na Grã-Bretanha; tecer oportu-
nas considerações filosóficas; alinhar breves aponta-

mentos de ordem histórica, constitucional e processu-
al; e registrar aspectos jurídicos e administrativos do
tema proposto, o aplaudido trabalho do Dr. Alfredo Ri-
cardo Holanda Machado refere-se a outros aspetos
da vida do preso e da responsabilidade civil do Esta-
do, concluindo:

“É recomendável, diante do que foi exposto,
que, neste momento em que se discute a redefinição
do papel do Estado, os seus próprios fundamentos
ontológicos, historicamente reconhecidos, não amar-
guem o esquecimento, sob pena de, a curto prazo,
mostrar-se como necessária a redefinição do que foi
redefinido. As acirradas divergências acerca do as-
sunto nos alertam sobre a necessidade de uma pos-
tura alicerçada pela prudência, objetivando uma deci-
são maturada.

Finalizando este esforço, que pretende ser uma
humilde contribuição temática, concluímos expondo a
idéia geral que deve servir de parâmetro a balizar as
discussões e as iniciativas em torno do assunto ora
estudado, ou seja: os serviços penitenciários que não
importem na prática de atos de império podem ser,
por delegação (contrato de concessão), entregues à
execução do particular; é possível pretender a
co-gestão do sistema penitenciário, não a sua privati-
zação.”

Ao termo deste nosso pronunciamento, Senhor
Presidente, não apenas louvamos a dedicação do Dr.
Ricardo Machado, pela excelência de seus percuci-
entes estudos. Também, consignamos que eles re-
presentam, pela singular erudição e construtiva argu-
mentação, inestimável aporte à discussão de tema
que é, seguramente, de máxima relevância para o
nosso País.

Era o que tínhamos a dizer.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, por vinte minutos, ao Senador Francelino
Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, antes de iniciar meu pronun-
ciamento de hoje, quero submeter à Mesa, nos ter-
mos do art. 160 do Regimento, requerimento solici-
tando que o tempo destinado aos oradores no Expe-
diente de sessão ordinária, em data a ser fixada, seja
dedicado à comemoração dos 40 anos de criação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
Sudene, iniciativa do estadista mineiro, o brasileiro
Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Senhor Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
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A Nação está com suas atenções voltadas para
o projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal , impor-
tante matéria que está em discussão no Congresso
Nacional.

Volto a proclamar, neste ensejo: basta de utiliza-
ção indevida dos bens públicos. A reforma do Estado,
que estamos empreendendo, repele o roubo e o furto
públicos no exercício do poder. Hoje, mais do que
nunca, é urgente combater e extirpar a corrupção no
Brasil.

A verdade é que a Nação não se conforma com
os desvios e fraudes praticados por administradores
improbos, nos três níveis de poder: municipal, esta-
dual e federal. Por isso, ultimamente, têm sido insis-
tentes os reclamos em prol da moralização das ações
dos gestores da coisa pública.

Estou certo de que o momento sugere a implan-
tação de reformas estruturais., como já vem ocorren-
do. Algumas foram votadas e outras ainda dependem
de aprovação pelo Congresso Nacional

Há poucos dias, visitando com o Senhor Presi-
dente da República as regiões inundadas dos Esta-
dos do Rio, São Paulo e Minas, salientei a Sua Exce-
lência que não poderia terminar seu segundo manda-
to sem uma demonstração efetiva de combate à cor-
rupção, ao roubo e furto públicos.

Os lobistas transitam abertamente nesta Casa,
chegam a financiar candidaturas de prefeitos munici-
pais. Circulam em nossos gabinetes, desataviada-
mente, no pressuposto da impunidade e, mais do que
isso, da aceitação por Deputados e Senadores. Ge-
ralmente não os recebo e quando percebo que são lo-
bistas, peço que se limitem a elaborar projetos para
as prefeituras municipais e que não circulem nesta
Casa. Aqui, inclusive, já foram realizados sessões e
seminários para explicar, de forma bastante clara,
que os administradores poderão lutar pelo recebi-
mento de recursos pela via direta, conforme instru-
ções e modelos elaborados.

Faço essas observações a propósito dos temas
que nos são oferecidos no atual período de convoca-
ção extraordinária do Parlamento brasileiro. Daí o
destaque que faço ao Projeto de Lei Complementar
nº 18/99, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

A matéria, proposta pelo Governo, regulamenta
os arts. 163 e 169 da Constituição Federal, estabele-
cendo tetos para os gastos da União, dos Estados e
dos Municípios com servidores, além de disciplinar,
de forma geral, os gastos públicos.

Nela não há sanções de ordem penal e pessoal
aos administradores ímprobos, pois esta é matéria do
Projeto de Lei Ordinária nº 621, de 1999, também em

tramitação na Câmara e que deverá chegar, sem de-
mora, ao Plenário desta Casa.

Mas o projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal
contém sanções de ordem administrativa e econômi-
ca em que incorrerão os entes da Federação por irre-
gularidades em relação a limites de endividamento,
despesas com pessoal e outros desvios.

O projeto aperfeiçoa e valoriza o Plano Plu-
rianual de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e o próprio Orçamento Geral da União, que
atualmente é considerado por alguns, inclusive por
este Senador, uma peça de ficção. A concessão fácil,
e muitas vezes irresponsável, de incentivos e outros
benefícios fiscais será firmemente combatida pela
nova lei, que exigirá a adoção de medidas compensa-
tórias para não afetar o nível da receita. São, pois,
normas moralizadoras e sua aprovação significa que
o Brasil passará a contar com mecanismos eficazes
para punir maus governantes e dirigentes dos Pode-
res, inclusive, com a suspensão de transferência de
verbas federais.

Em seu parecer, o relator, Deputado Pedro No-
vais, manifesta-se pela acolhida da matéria à qual fo-
ram, inclusive, acrescentadas diversas sugestões de
seus pares, levando-o a emitir dois votos suplementa-
res em seu relatório.

As despesas com pessoal, por exemplo, que
constituem a maior dor de cabeça dos governantes
nos três níveis da administração pública, mereceu
tratamento especial pelo projeto da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Além dos tetos estabelecidos pela Lei Comple-
mentar nº 96, a nova Lei Camata, votada pelo Con-
gresso no ano passado, foram sugeridas novas re-
gras de controle, além da definição de um parâmetro
para a distribuição dos limites entre os Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário, evitando conflitos.

O projeto considera nulo o ato de que resulte pa-
gamento de pessoal acima do limite da despesa esta-
belecida. A verificação do cumprimento desse limite
será feita a cada 4 meses e, se houver excessos, fi-
cam vedadas quaisquer iniciativas que onerem a fo-
lha de pessoal. É fixado o prazo de 8 meses para o re-
torno aos limites legais dos gastos com pessoal, e se
esse prazo não for atendido, o ente público que des-
respeitar a lei, seja a União, o Estado ou o Município,
fica proibido de receber transferências voluntárias e
de efetuar operações de crédito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as medi-
das para a redução das despesas excedentes com
pessoal já estão previstas na Constituição, nos pará-
grafos 3º a 7º do art. 169.
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As restrições agora impostas pelo projeto de Lei
de Responsabilidade Fiscal definem e reforçam a de-
terminação constitucional que, infelizmente, vem sen-
do desrespeitada há 11 anos.

Portanto, não bastará apenas uma lei severa. É
preciso que o administrador, seja do Governo Fede-
ral, do estadual ou do municipal, tenha plena cons-
ciência de sua responsabilidade como cidadão e ho-
mem público.

Mas o projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal
pode significar também aumento de despesas. Au-
mento de despesas com a saúde, a previdência e as-
sistência social. É o que prevê o projeto. Mesmo as-
sim, os acréscimos dessas despesas devem ser com-
pensados ou com o aumento de receita ou com o can-
celamento de despesa.

As despesas com juros, um item importante do
gasto orçamentário, também serão monitoradas pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outro ponto importante do projeto e para o qual
chamo a atenção dos meus Pares: vão acabar possí-
veis abusos das estatais com o dinheiro do Orçamen-
to e a destinação fácil de recursos públicos para o se-
tor privado. Num caso ou no outro, será necessário
uma lei específica, que autorize a transferência e que
exija a previsão orçamentária.

Por outro lado, nos últimos anos, temos visto a
utilização, pelo Banco Central, de recursos públicos
em socorro a instituições financeiras falidas. Deci-
sões tomadas em nome da preservação do sistema.

Isso também vai acabar com a nova Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Outro ponto relevante do projeto: além da ne-
cessidade de uma lei específica para socorro a ban-
cos falidos, nele é determinada a constituição de fun-
dos privados para prevenir a insolvência do sistema.

O projeto baseou-se na Resolução nº 78, de
1998, deste Senado, para definir os limites de endivi-
damento dos Estados e estabelecer regras para o
seu cumprimento.

A proibição de realizar novas operações de cré-
dito vigorará até que o Estado se ajuste aos limites le-
gais, tendo, para isso, um prazo de oito meses.

A lei também disciplina o relacionamento entre o
Tesouro Nacional e o Banco Central, instituição por
muitos tida como uma autêntica caixa preta. A partir
da nova lei, os lucros do Banco Central serão transfe-
ridos a cada seis meses para o Tesouro. E quando
houver prejuízo, uma dotação específica terá de
constar do Orçamento da União, para atender a essa
despesa. Além disso, o Banco Central, a cada três
meses, terá de demonstrar o custo de suas opera-

ções, das reservas cambiais e da rentabilidade de
sua carteira de títulos, tudo acompanhado de notas
explicativas.

“Prudência na administração financeira e patri-
monial” é o título de uma seção do projeto, que veda a
aplicação dos recursos resultantes da venda de bens
e direito do financiamento de despesas correntes.

A transparência é assegurada pela ampla divul-
gação, inclusive na mídia eletrônica, de todos os ins-
trumentos de planejamento, execução e controle da
gestão fiscal. Todos ficarão sabendo tudo.

Haverá um relatório resumido da execução or-
çamentária, onde, a cada quatro meses, serão feitas
demonstrações de todas as despesas, inclusive de
pessoal. Todos os chefes de Poder, seja da União, do
Estado ou do município, terão, obrigatoriamente, de
prestar contas das despesas, no máximo, até o final
do exercício seguinte.

Sr. Presidente, entendo que a Comissão de Fis-
calização Financeira, da Câmara dos Deputados, e
sua congênere, aqui do Senado devem exercer as
suas funções com determinação, competência e efi-
cácia, porque é a Comissão mais importante desta
Casa, mas sobre a qual ninguém fala, ninguém anali-
sa, ninguém discute. Funciona quase na sombra.

A Comissão de Fiscalização Financeira precisa
ser agilizada, porque é o instrumento fundamental
para que esta Casa demonstre que é também um Po-
der fiscalizador dos recursos da União.

Recordo-me, Sr. Presidente, de que, antes mes-
mo de assumir o meu primeiro mandato de Deputado
Federal, visitando a construção de uma obra realiza-
da com recursos da Aliança para o Progresso, na ci-
dade de Porteirinha, no norte de Minas Gerais, fui sur-
preendido pela presença de fiscais do Governo ame-
ricano, para saber como estavam sendo empregados
os recursos da Aliança para o Progresso e qual o an-
damento da obra. Indaguei aos fiscais quais eram
seus papéis e o objetivo de sua visita. Eles disseram
que estavam lá para colher dados para prestar contas
ao Congresso americano. Quem diz que presta con-
tas ao Congresso brasileiro? Ninguém. Temos uma
Comissão de Fiscalização e Controle, da qual não
ouço falar, sobre a qual não se conversa, sobre a qual
não se comenta e não tem projeção nesta Casa.

Finalmente, Sr. Presidente, desejo destacar a
questão da fiscalização das atividades públicas. Os
Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos mu-
nicípios, onde houver, serão uma peça chave para a
boa execução da Lei de Responsabilidade Fiscal. A
eles caberá a fiscalização de todos os atos dos admi-
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nistradores e a aplicação severa da lei, sempre que
houver desvios.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Concedo o aparte a V. Exª, Senador José de Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Francelino Pereira, como conheço há muitos
anos o trabalho de V. Exª e seu comportamento na
vida pública, não poderia deixar de trazer aqui meu
testemunho de que nenhum outro de nós tem maior
autoridade para falar em responsabilidade – e, nesse
caso, não me refiro apenas à responsabilidade fiscal,
refiro-me à responsabilidade no trato da coisa pública
–, assim como, também, ninguém melhor do que V. Exª
pode falar contra a improbidade, que é realmente fa-
tor de grande preocupação de todos os homens de
bem neste País. Quero dizer que, também como re-
presentante do Estado de Minas Gerais aqui, no Se-
nado, com muita honra, enalteço o pronunciamento
de V. Exª num momento em que o Brasil precisa de
responsabilidade, probidade e precisa também aca-
bar com a impunidade neste País. Meus parabéns,
eminente Senador Francelino Pereira! V. Exª, quando
Governador de Minas, deu exemplo da probidade
com que sempre tratou a coisa pública.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Muito obrigado a V. Exª, Senador José Alencar. V. Exª
– posso dar o meu testemunho – representa o senti-
mento de Minas e dos mineiros, sentimento que nin-
guém viola impunemente. O homem público de Minas
tem que ser honrado. A honradez é a bandeira do seu
comportamento. E todo aquele que violar esse senti-
mento, essa norma de conduta, não merece o nome
de homem público de Minas Gerais. O homem que
não tem honra, que não tem comportamento exem-
plar, o cidadão que não se ajusta a esse sentimento e
essa tradição sempre renovada de Minas e dos minei-
ros não pode subir aquelas escadas do Palácio da Li-
berdade. Poderá até descer por elas, jogado para a
terra, para o chão, para o esquecimento. A vida públi-
ca em Minas é um exemplo para o Brasil inteiro e foi
movido por esta inspiração, por esse sentimento de
Minas Gerais, que um dia deixei o Nordeste do Brasil,
não apenas para combater o Estado Novo, a ditadura
Vargas, mas, também, porque Minas era considerada
um celeiro de homens públicos os mais responsáveis
do País, entre eles está V. Exª.

Sr. Presidente, uma prática comum nos três ní-
veis de Governo, o gasto desordenado e muitas ve-
zes irresponsável no final de mandato, será firme-
mente coibida pela futura Lei de Responsabilidade

Fiscal. Serão considerados nulos todos os atos que
acarretem aumento de despesa com pessoal, inscri-
ções em restos a pagar e operações de crédito por
antecipação de receita praticado nos finais de man-
dato.

Na seqüência de sua tramitação, esse verdadei-
ro código de responsabilidade fiscal será submetido
ao exame do Senado. Daí por que, ao focalizar o as-
sunto neste Plenário, formulo um convite para que
desde já nos debrucemos sobre o seu conteúdo. Não
será necessário destacar que estamos diante de ma-
téria de grande atualidade, mas devo observar que
este é provavelmente o tema mais importante de
quantos compõem a pauta da convocação extraordi-
nária do Poder Legislativo. Trata-se, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, de texto que passou pelo crivo
de ampla consulta junto à sociedade civil, além de
seu exame aprofundado em sucessivas reuniões téc-
nicas de órgãos ligados ao tema.

Na fase em que era anteprojeto, conforme lem-
bra a justificação, o assunto chegou até mesmo a ser
veiculado na página mantida na Internet pelo Ministé-
rio do Orçamento e Gestão, integrando, ademais, a
pauta do seminário promovido em janeiro de 1999
pela CEPAL, a Comissão Econômica da ONU para a
América Latina.

Na Câmara dos Deputados, o texto ensejou no-
vos estudos, permitindo que o Relator, em exaustivo
trabalho que tive ensejo de conhecer, viesse a
concluir pela sua aprovação e, assim, dotar o País de
eficiente e seguro instrumento na luta contra a corrup-
ção. É o que espero. Não é outra a aspiração do povo
brasileiro.

A hora, Sr. Presidente, é de austeridade e a nós,
como representantes do povo, compete a criação de
normas modernas que ajudem as mudanças em curso.

Em síntese, o elenco de normas que integram o
projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal visa asse-
gurar meios para o equilíbrio das contas públicas, fun-
damental para a estabilidade da nossa economia e,
por conseqüência, para o desenvolvimento do País.

Não se pretende, com sua aplicação, impedir
que as diferentes unidades da Federação exerçam
com autonomia a sua própria política fiscal. O que se
busca é definir meios para que essa autonomia se
exerça da forma mais transparente, mediante com-
promissos expressos de forma igualmente clara. Para
isso, serão criadas condições que impeçam os crôni-
cos e incontroláveis déficits públicos e as dívidas dos
entes federados em volume superior à sua capacida-
de de pagamento.
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Embora rigorosa, a nova Lei de Responsabilida-
de Fiscal não pretende inviabilizar a administração
municipal, sobretudo dos pequenos municípios. Tan-
to que estabelece regras menos rígidas para os muni-
cípios com menos de 20 mil habitantes e obriga a
União a prestar assistência técnica e financeira aos
municípios para se ajustarem à lei.

Com a fixação de limites bem definidos, o de-
sempenho público tende a um balanço equilibrado,
inclusive assegurado pela outra lei também em exa-
me no Parlamento, o Projeto de Lei nº 621, que trata
das penalidades de caráter individual. Essa proposi-
ção torna mais rigorosos os dispositivos que definem
os crimes de responsabilidade dos dirigentes públi-
cos, dos Prefeitos ao Presidente da República, sujei-
tando-os inclusive à perda do mandato. Além de alte-
rar dispositivos do Código Penal e do Decreto-Lei nº
201/67, o projeto aprimora a cinqüentenária Lei nº
1.070, com o objetivo de tornar mais eficazes os ins-
trumentos de que hoje dispõe a Nação no tocante aos
crimes comuns e de responsabilidade contra as finan-
ças públicas e o Orçamento. A modernização preten-
dida envolve a responsabilidade a começar dos Pre-
feitos e Vereadores, de sorte a assegurar ampla
transparência na gestão da coisa pública, o que, afi-
nal, representa um anseio geral de nossa sociedade.

Pelas razões expostas, Sr. Presidente, estou
convencido de que é mais do que oportuna a votação
desta matéria. O País necessita de reordenamento,
atualizado e técnico, de princípios que regulem, como
instrumento balizador, as atividades dos gestores pú-
blicos, como, aliás, têm mostrado os nossos meios de
comunicação, sem dúvida refletindo o pensamento
do povo brasileiro.

Por isso, com a votação dessas novas normas,
o Poder Legislativo continuará em sintonia com a von-
tade popular. Será mais uma demonstração de nosso
empenho na luta contra as práticas de corrupção e
má aplicação de recursos públicos.

Essa é a postura que a Nação espera do Con-
gresso Nacional. Que o digam os aplausos que ainda
ecoam de todos os pontos do País pelas ações que
acabamos de praticar na condução de importantes
Comissões Parlamentares de Inquérito. Somente as-
sim, será possível assegurar a credibilidade da admi-
nistração e, por que não dizer, da própria atividade
política.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não po-
demos nem devemos perder esta oportunidade de re-
afirmar, diante do povo, o ideal que todos anseiam,
qual seja, acabar com a corrupção e a impunidade.
Desde logo, convoco desta tribuna as lideranças polí-

ticas, trabalhadoras e empresariais, e a sociedade
como um todo para permanecerem atentas às deter-
minações da futura Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ninguém mais, prefeito ou não, governador ou não,
administrador ou não, poderá, impunemente, macular
o sentimento de probidade desta Nação. Documenta-
ção falsa obtida em organizações também falsas, mo-
vidas para ensejar o roubo e o furto, tudo deverá de-
saparecer até chegar à raspa do tacho, ou seja, à ver-
dade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a

palavra, por vinte minutos, o Senador Antonio Carlos
Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores, os brasileiros, principalmente os empresários,
ainda hoje, apesar dos anúncios freqüentes de que
os juros estão baixando, sofrem na própria carne as
conseqüências de uma política econômica que privi-
legia, acima de tudo, o capital internacional em detri-
mento do capital produtivo em nosso País.

Mas, na sessão de hoje, gostaria de falar de um
assunto que penaliza a classe média brasileira, que é
o Imposto de Renda da Pessoa Física.

O Imposto de Renda em nosso País, em com-
paração com os países mais ricos, como os Estados
Unidos e a Inglaterra, tem uma alíquota altíssima. É
bem verdade que essa alíquota não é definidora, em
última análise, do montante do imposto a ser pago,
porque existem as deduções permitidas em lei; mas o
que diferencia o Imposto de Renda da Pessoa Física
no Brasil do adotado nos países mais ricos são as vá-
rias deduções permitidas. Apesar de a alíquota ser
superior em muitos casos, como nos Estados Unidos,
onde atinge o patamar de 39% – enquanto no Brasil a
alíquota máxima é de 27,5% –, o que pesa favoravel-
mente à classe média americana é que as deduções
são tantas que o encargo médio do Imposto de Renda
não passa de 16%, chegando a 15%.

Em um trabalho primoroso feito por Marcelo
Aguiar e publicado na página de economia do jornal O
Globo, em 16 de janeiro do corrente, há algumas in-
formações ignoradas por muitos de nós, simplesmen-
te porque estamos acostumados a atender ao cha-
mamento do Governo para manter em 27,5% a alí-
quota do Imposto de Renda de Pessoa Física, sem
atentarmos, porém, para o problema das deduções.
Senão vejamos o que diz o articulista:

As alíquotas fixadas pela Receita Federal, ape-
sar disso, até que não estão muito acima da média in-
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ternacional. O que mais eleva a carga fiscal do brasi-
leiro, em comparação com outros países, é a curta e
limitada lista de deduções. Além de permitir muito
poucas deduções, o regulamento do Imposto de Ren-
da no País estabelece limites muito baixos de gastos
que podem ser abatidos na declaração de renda, en-
quanto os demais países permitem o abatimento do
valor real das despesas. O imposto acaba sendo mais
duro com os contribuintes de menor poder aquisitivo.

E ele cita Inocêncio Henrique do Prado, sócio da
KPMG, da área de impostos, que afirma:

O nosso sistema tem o defeito de limitar
as deduções de uma forma irrealista. Em ou-
tros países, as deduções podem ser feitas de
acordo com o valor real do gasto, e isso aca-
ba fazendo a diferença. Fora as mensalida-
des, há ainda as aulas particulares no setor
de educação, porque, no Brasil, é permitida
uma dedução máxima de R$1.700,00 por
pessoa. Já em outros países essa dedução é
quase total. O regime de deduções não inclui
sequer incentivos para contribuintes que com-
pram a casa própria ou fazem seguros.

Façamos, então, uma ligeira comparação, por
exemplo, entre as deduções feitas no Brasil, na
Argentina e na França.

O Brasil permite dedução de R$1.080,00, ou
US$583,00, por dependente, esposa ou filho; dedução
de R$1.700,00, ou US$918,00, por pessoa em despesa
com educação, do declarante ou de dependente; des-
pesas médicas e desconto para a Previdência.

Na Argentina: isenção para rendimento de até
US$4.800,00; para os dependentes, há uma dedução
permitida de US$2.400,00 para a esposa e de
US$1.200,00 para cada filho; há contribuição social e
seguro de vida.

Já na França as seguintes deduções são permi-
tidas: juros da casa própria, incentivo à aquisição de
residência, seguro de vida, seguro social, despesas
profissionais e com escola.

Comparando o encargo do Imposto de Renda
no Brasil com o desses países, verificamos: no Brasil,
o encargo com o Imposto de Renda, subtraídas as
deduções, chega a 26%; na Argentina, ele representa
8%; na França, 13%, e ainda, para citar outros exem-
plos, nos Estados Unidos, 15%, e, no Japão, apenas 6%.

O que também diferencia o Imposto de Renda
no Brasil do Imposto de Renda em outros países é
que, aqui, ele não é aplicado como deveria ser. O ci-
dadão paga o imposto mas não é bem atendido nos
setores da educação e da saúde. Aliás, ele é até mal-
tratado na frente de hospitais, onde não chega nem a

entrar. Há os que morrem dentro de um veículo, por-
que o médico não se dignou a atendê-los.

Por essa razão, o Imposto de Renda no Brasil
não é bem visto, como acontece em outros países,
pois é um imposto legítimo, que o cidadão entrega à
Nação com um objetivo: que os serviços sejam bem
prestados.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Antonio Carlos Va-
ladares?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Pois não, nobre Senador Gerson Ca-
mata.

O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Antonio Carlos Valadares, V. Exª aborda um tema
com o qual o Senado deveria se preocupar mais. Eu o
cumprimento pela oportunidade do pronunciamento.
Pedi o aparte neste momento porque V. Exª mencio-
nou a carga tributária imposta pelo Governo e vai dis-
correr a respeito da má utilização dos impostos. Mi-
nha preocupação não é com quanto o Governo arre-
cada, que é uma das maiores cargas tributárias do
mundo, mas o que devolve ao cidadão. V. Exª come-
çou a abordar o problema da saúde. O sistema de
saúde do Governo, devemos reconhecer, está melho-
rando muito – o Ministro José Serra o está dinamizan-
do –, mas, ainda hoje, se o cidadão que paga o tributo
não possuir um plano de saúde, ele estará na rua
quando houver uma doença em casa. Mas melhorou
muito nos últimos dois anos. Temos que reconhecer
isso. No entanto, acredito que existem outras metas,
outros parâmetros a alcançar. Na área de segurança,
V. Exª sabe muito bem, os mais ricos blindam seus
carros, andam com seguranças. A classe média ins-
tala grades nas janelas, nos portões, etc. A classe
média alta, câmaras de televisão e tal. Se esperarem
segurança do Governo, estarão no brejo também. Na
área da educação, os filhos dos pobres, que estudam
na escola pública – por sinal, tem melhorado muito o
ensino médio ultimamente, até com o número de ma-
trículas se elevando muito bem –, não passam no
vestibular da universidade pública; vão para a escola
particular, porque não têm outra opção. O que temos
que fazer? Apoiados no diagnóstico de V. Exª, acredi-
to que temos que apressar a votação da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, da qual o Senador Francelino
Pereira falava há pouco. Ela começa a colocar parâ-
metros para os gastos, desde os do Município até os
do Governo Federal, fazendo com que o cidadão, o
promotor, o procurador tenham mais ingerência na
fiscalização dos gastos públicos, com poder até de di-
recioná-los, mediante denúncia, para que o recurso
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arrecadado vá beneficiar o cidadão que pagou tributo.
Arrecadar muito é um problema sério, mas gastar mal
é um escândalo neste País. E o esforço que o Gover-
no Federal vem fazendo é de modernizar a adminis-
tração, agilizá-la, fazer que ela dê respostas mais rá-
pidas, para que o indivíduo que paga impostos possa
ter alguma coisa em troca. Para que não pague so-
mente, sem receber os benefícios. V. Exª cita a Fran-
ça e vários países. Lá, paga-se e se tem alguma coisa
em troca. Aqui no Brasil, o drama é que se paga e se
tem muito pouco em troca daquilo que se paga. Mas
cumprimento V. Exª. Esse é um assunto que V. Exª,
que vai sempre lá, devia levar para a CAE também,
para debatermos e fazermos um diagnóstico. V. Exª
está mostrando os números, para que a Nação possa
refletir sobre eles; sobre quanto paga, e sobre a fisca-
lização, para não se gastar mal aquilo que o Governo
arrecada. Parabéns a V. Exª pela oportunidade da
sua fala.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Cama-
ta, pelo seu aparte. Naturalmente as suas palavras
contribuíram substancialmente para melhorar nos-
so pronunciamento, e tudo isso será levado em con-
sideração.

V. Exª falou inclusive na Lei de Responsabilida-
de Fiscal. Foi bom V. Exª ter me lembrado isso, por-
que a Câmara dos Deputados está aprovando, agora
mesmo, a DRU – Desvinculação de Receitas da
União –, que se chamou Fundo Social de Emergên-
cia, de 1994 a 1995, e Fundo de Estabilização Fiscal,
de 1996 a 1999.

Ora, não deixa de ser uma incoerência. Enquan-
to se exige responsabilidade fiscal dos administrado-
res, por meio de uma lei aprovada pela Câmara – que
certamente será aprovada pelo Senado –, deixa-se o
Presidente à vontade para gastar R$41 bilhões, com
se não bastasse o já garantido pagamento dos juros
da nossa dívida, de R$28 bilhões. Então, o Governo
terá, além dos R$28 bilhões já garantidos, de acordo
com o superávit previsto no Orçamento de 2000, um
adicional de R$41 bilhões. Como se isso não bastas-
se, aqui está um estudo realizado pelo Deputado Fe-
deral Sérgio Miranda – um parlamentar muito atuante
na Comissão de Orçamento, um dos melhores daque-
la Comissão, um especialista na matéria –, com um
quadro extraído do Boletim do Tesouro Nacional
1999/2000, que mostra que as receitas da União, de
1994 para cá, cresceram 165%, considerando impos-
tos e taxas, o seu crescimento, considerando-se as
contribuições, foi de 296%, isto é, as contribuições
cresceram 296%, e os impostos, 165%. Como o Go-

verno disporá agora de 20% para gastar como quiser,
seria boa essa estratégia de não aumentar os impos-
tos, mas sim as contribuições.

É uma balela afirmar que o Governo não tirará
nada dos Municípios nem dos Estados, que estes es-
tarão livres da cobrança da DRU, dos 20%. À medida
que o Governo aumenta a CPMF na base de 90%, lo-
gicamente a sua receita aumenta estupidamente, em
detrimento dos Estados e Municípios, cujas receitas,
cada vez mais, estão indo ao fundo do poço.

Sr. Presidente, gostaria de concluir meu pronun-
ciamento tratando sobre o assunto dos remédios.
Hoje mesmo, manchete do Jornal do Brasil revela
um verdadeiro escândalo: “Governo se rende aos
abusos dos laboratórios”. Houve aumentos de até
145% durante o Plano Real, sem que tenha sido to-
mada qualquer providência por parte do Governo. No
geral, houve uma inflação de 85% durante o Plano
Real, mas, no particular, o preço de determinados
produtos no Brasil subiu 390%. Mostrei essas cifras
na semana passada. Os aluguéis, por exemplo, che-
garam a esse patamar. O aumento do preço dos re-
médios foi de 145%.

O Presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE, o Sr. José Gesner de Oli-
veira, declarou ontem, na CPI dos Medicamentos,
que o Brasil é o paraíso dos cartéis de medicamentos.
O CADE só dispõe de R$9 milhões para fiscalizar as
indústrias farmacêuticas; sua estrutura é deficiente e
pequena para fiscalizar, por exemplo, empresas que
têm um faturamento anual de R$400 milhões. O Bra-
sil é realmente um paraíso para as indústrias farma-
cêuticas, porque nossas autoridades não se incomo-
dam com o fato de os remédios subirem da maneira
que mais convém às indústrias.

Sabemos que os 100 medicamentos mais
vendidos no Brasil são os consumidos pelos velhi-
nhos, atacados freqüentemente por pressão alta,
diabetes e outras doenças. Eles são os mais preju-
dicados.

Voltando ao caso do Imposto de Renda, é ne-
cessário que façamos uma legislação que proteja
pelo menos os aposentados e pensionistas do paga-
mento desse imposto ou que permita que eles dedu-
zam o que pagam durante o ano, como é permitido
em muitas nações.

Dentro de alguns dias, apresentaremos uma al-
teração à Lei nº 2.250, de 26 de dezembro de 1995,
que trata do Imposto de Renda, pela qual pretende-
mos incluir a dedução no pagamento do Imposto de
Renda de despesa efetuada pelo aposentado ou pen-
sionista acima de 60 anos com a aquisição de medi-
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camentos, que podem não servir para a sua cura,
mas que pelo menos servem para a sua sobrevida.

Portanto, Sr. Presidente, será de grande utilida-
de que o Governo cumpra o que tem anunciado, be-
neficiando o meio rural, colocando em funcionamento
o programa Luz no Campo, dando condições para
que o homem do interior tenha uma estrutura adequa-
da para trabalhar em sua terra e para manter sua fa-
mília. Contudo, ao lado disso, o Governo deve consi-
derar que os impostos no Brasil são excessivos, não
por causa da alíquota alta, mas devido às restrições
nas deduções, bastante limitadas, o que não ocorre
em outros países.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espera-
mos que, quando chegar aqui no Senado a reforma
tributária, que já está sendo apreciada pela Câmara
dos Deputados, possamos nos debruçar sobre essa
questão das deduções. Não podemos deixar que o
Ministério da Fazenda fique de mãos livres para, a
cada ano, permitir ou não as deduções. Além de as
deduções serem pequenas, limitadas, o Ministério da
Fazenda ainda tem o poder de estabelecer determi-
nados quantitativos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao termi-
nar minhas palavras, concito mais uma vez os nobres
Colegas para a nossa responsabilidade principal-
mente diante dos projetos que estão tramitando na
Câmara: a Lei de Responsabilidade Fiscal, que atin-
ge os maus administradores, os corruptos, os irres-
ponsáveis, e a Lei Tributária, que virá ao Senado Fe-
deral e por meio da qual teremos todas as condições
de retirar os privilégios daqueles que não pagam im-
postos no Brasil. No mês de dezembro do ano passa-
do, Sr. Presidente, foi denunciado pela Receita Fede-
ral que mais de R$20 bilhões foram sonegados no
Brasil por empresas brasileiras e estrangeiras. Esse
privilégio precisa acabar, com a cobrança devida dos
impostos.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior.

São lidos o seguintes:

REQUERIMENTO Nº 19, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Proje-
to de Decreto legislativo nº 5, de 1999 (Convenção
Internacional contra a Tomada de Reféns)

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. – Mo-
reira Mendes.

REQUERIMENTO Nº 20, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno,

requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição
de avulsos, para inclusão em Ordem do Dia, do Proje-
to de Decreto legislativo nº 15, de 1999 (Assistência
Jurídica mútua em assuntos penais – Mercosul).

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. – Jo-
nas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação os requerimentos.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Os projetos serão incluídos na Ordem do Dia da

próxima sessão deliberativa ordinária.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo

Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 21, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do

Senado Federal, seja oficiado ao Excelentíssimo Se-
nhor Ministro da Indústria e Comércio, solicitando as
seguintes informações:

1 – Valor e encargos dos financiamen-
tos prestados pelo BNDES ao capital nacio-
nal e ao capital externo em privatizações
nos últimos 5 anos, por contrato, e garantias
apresentadas.

2 – Razões da decisão de financiar o
capital estrangeiro na privatização da
CESP-Tietê, alçada em que esse financia-
mento foi decidido, meios em que foi anun-
ciada essa decisão, prazo entre o anúncio e
a licitação, garantias oferecidas e encargos
estabelecidos.

3 – Condições de financiamentos des-
se gênero em outras instituições financeiras.
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4 – Existência de consultas anteriores
sobre financiamento a essa operação, e, ge-
nericamente, a operações de privatização.

5 – Fundamentação normativa que dis-
ciplina critérios para financiamentos pelo
BNDES e explicitamente ao capital externo
em privatizações.

Justificação

Cabe ao Congresso Nacional fiscalizar e contro-
lar os atos do Poder Executivo, inclusive da adminis-
tração indireta, e é de sua competência dispor sobre
matéria financeira, instituições financeiras e suas
operações. Contexto em que insere-se os financia-
mentos prestados pelo BNDES à privatização, cujos
critérios, ao que parece, são discricionários e discri-
minatórios ao capital nacional, em contradição a seus
objetivos institucionais. Impondo o exame das infor-
mações para eventual proposição legislativa perti-
nente a essa questão.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. – Se-
nador Ernandes Amorim, PPB – Rondônia.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O requerimento será despachado à Mesa
para decisão, na forma do Regimento Interno.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício,
Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 12, DE 2000

Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº
9.608, de 18 de fevereiro de 1998.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de feverei-

ro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para

fins desta lei, a atividade não remunerada, prestada
por pessoa física a entidade pública de qualquer na-
tureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos,
que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos, de assistência à mulher ou de
assistência social, inclusive mutualidade.” (NR)

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

Justificação
A Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que

dispõe sobre o serviço voluntário, representa marco
significativo com vistas a incrementar a participação

da sociedade civil nos esforços para superar os pro-
fundos problemas sociais existentes no País.

Entretanto, não definir serviço voluntário no seu
art. 1º, mostra-se bastante restritiva, uma vez que dei-
xa de incluir, na definição legal, áreas de reconhecida
importância, nas quais predomina o trabalho desenvol-
vido por organizações não-governamentais. O alarga-
mento dos limites do citado disposto sem dúvida per-
mitirá a expansão dos níveis de atuação de tais organi-
zações, com ampla vantagem para toda a sociedade.

Esse é o caso das associações civis que traba-
lham com as questões de gênero, particularmente as
que prestam assessoramento jurídico, orientação e
assistência psicológica às mulheres vítimas de vio-
lência e de violação dos direitos humanos.

O combate à violência contra a mulher tem sido
objeto de preocupação das autoridades públicas. Como
exemplo, pode-se citar a criação de delegacias especi-
ais de atendimento à mulher, em 1985, as quais se dis-
seminaram por todo o País e atingiram o total de 152,
em 1993, e 260, em 1998. Todavia, é notória a falta de
recursos humanos e materiais enfrentada por essas de-
legacias especializadas, carência que limita sobeja-
mente o alcance do trabalho por elas desenvolvido.

Ademais, há todo um conjunto de necessidades
próprias das mulheres vítimas de violência que não
constitui e não poderia constituir objeto do trabalho de
uma delegacia, embora o Estado não ofereça servi-
ços adequados para a sua cobertura por intermédio
de outras agências governamentais. Assim, áreas
como assessoramento jurídico, orientação, apoio e
assistência psicológica de mulheres, objeto de violên-
cia, têm sido ocupadas predominantemente por asso-
ciações civis, para as quais a utilização do serviço de
voluntários virá a ser de suma importância.

As estatísticas disponíveis mostram a urgência
da necessidade de intervenção na esfera da violência
de gênero. Apenas dar idéia do grau a que chegou o
problema, de acordo com pesquisa realizada pelo
Instituto Superior de Estudos da Religião (ISER), cita-
da pela revista Veja de 1º de julho de 1998, registra-
ram-se quase 220 mil boletins de ocorrências de vio-
lência contra a mulher nas delegacias especializadas
do Rio de Janeiro em 1997.

Tais números representam tão-somente os ca-
sos levados à delegacia, em muito inferiores ao uni-
verso de ofensas à integridade física da mulher. A
propósito, segundo a citada pesquisa, 52% das mu-
lheres que fizeram o registro de ocorrência em 1997
haviam sofrido agressões anteriores, sem levá-las ao
conhecimento da autoridade policial.
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Com base em estudos sobre o tema, sabe-se
ser o espaço público da rua o lugar onde se verifica
com maior freqüência a violação da integridade física
do homem, enquanto a violência contra a mulher
dá-se em maior escala na esfera privada do lar. Em
outras palavras, agressões à mulher é prática fre-
qüentemente encontrada nas relações familiares.

Mudanças sem que a mulher vítima de violência
tenha a assistência e a orientação adequadas, de forma
a se difundirem os mecanismos que impeçam a violên-
cia de ser instrumento das relações no seio da família.

O projeto de lei que ora submetemos à elevada
consideração dos membros do Poder Legislativo ob-
jetiva contribuir para que as organizações de assis-
tência à mulher vítima de violência e de violação de
seus direitos ampliem o alcance de sua atuação.
Estamos seguros de que as duas Casas do Congres-
so Nacional compreenderão a necessidade de apro-
var medida que visa a combater situação de dor e an-
gústia de milhões de mulheres brasileiras.

Sala das Sessões, 20 de de janeiro de 2000. –
Senadora Luzia Toledo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre o serviço voluntário e
dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins

desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por
pessoa física a entidade pública de qualquer nature-
za, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que
tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, cien-
tíficos, recreativos ou de assistência social, inclusive
matualidade.

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera
vínculo empregatício, nem obrigação de natureza tra-
balhista previdenciária ou afim.

Art. 2º O serviço voluntário será exercido medi-
ante a celebração de termo de adesão entre a entida-
de, pública ou privada, e o prestador do serviço volun-
tário, dele devendo constar o objeto e as condições
de seu exercício.

Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá
ser ressarcido pelas empresas que comprovada-
mente realizar no desempenho das atividades volun-
tárias.

Parágrafo único. as despesas a serem ressarci-
das deverão estar expressamente autorizadas pela
entidade a que for prestado o serviço voluntário.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Inde-

pendência e 110º da República. – Fernando Henri-
que Cardoso.

(A Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O projeto lido será publicado e remetido à
Comissão competente.

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
Primeiro Secretário em exercício, Senador Nabor Jú-
nior.

São lidos os seguintes:

OF.GLPMDB Nº 11/2000

Brasília, 19 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V. Exce-

lência a indicação do Senador Ramez Tebet, em mi-
nha substituição, como membro titular, na Comissão
Mista incumbida de apreciar e emitir parecer à Medi-
da Provisória nº 1988-16, de 13 de janeiro de 2000,
que “dispõe sobre as operações com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei nº
7.827, de 27 de setembro de 1989, e dá outras provi-
dências”, ficando a mesma assim constituída:
Titulares Suplentes
Senador Ramez Tebet Senador Carlos Bezerra
Senador Maguito Vilela Senador Gilberto Mestrinho

Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
consideração. – Senador Jader Barbalho, – Líder do
PMDB.

OF/GAB/I/Nº 20

Brasília, 19 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência os nomes dos

Deputados do PMDB que comporão a Comissão Mis-
ta destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisó-
ria nº 2.012-2, de 30 de dezembro de 1999, em substi-
tuição aos anteriormente indicados.
Titulares Suplentes
Armando Abílio Jorge Alberto
Confúcio Moura Jorge Costa

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Ged-
del Vieira Lima. Líder do PMDB.
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OF/GAB/I/Nº 21

Brasília, 19 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o nome do Depu-

tado Júlio Delgado que participará, na condição de Titu-
lar, da Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre
a Medida Provisória nº 2.016-1, de 4 de janeiro de 2000,
em substituição ao Deputado Mattos Nascimento.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e consideração. – Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB

OF/GAB/I/Nº 24

Brasília, 20 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Mauro Benevides passa a participar, na qualidade de
Titular, da Comissão Mista destinada a apreciar e pro-
ferir parecer à Medida Provisória nº 1.988-16, de 13 de
janeiro de 2000, que “Dispõe sobre as operações com
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamen-
to do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que
trata a Lei nº 7.827, de 27-9-89, e dá outras providênci-
as”, em substituição ao Deputado Confúncio Moura.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2000
(Em regime de urgência-art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 17, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 2, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 8, de
2000, Relator: Senador Paulo Souto), que
autoriza a República Federativa do Brasil a
prestar garantia na operação de crédito ex-
terno a ser contratada entre a Centrais Elé-
tricas Brasileiras S.A – Eletrobrás e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento – BIRD, no valor de quarenta e
três milhões e quatrocentos mil dólares dos
Estados Unidos da América), destinando-se

os recursos ao financiamento do Projeto de
Conservação de Energia – PROCEL.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto em turno único.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Sr.

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

lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Para

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez o Brasil abre
mão de sua soberania, do poder que o Estado deveria
ter sobre as chamadas variáveis internas que coman-
dam o nosso processo econômico, social e político,
visto que se encontra na situação de devedor conde-
nado a eternizar essa situação perante o centro do
comando mundial das finanças internacionais.

O Brasil não apenas continua afundando-se no
endividamento externo, como também ignora o fato
de que, obviamente, o FMI e o Banco Mundial são
instituições que compõem uma constelação de enti-
dades comandadas pelos Estados Unidos, a partir da
ONU e do seu Conselho de Segurança, da OEA, da
OTAN e do poderio bélico centrado no Exército nor-
te-americano e no Pentágono.

Esse é, portanto, um processo de dominação in-
ternacional. Diariamente, prestamos satisfações ao
FMI, com o qual dividimos o comando da nossa eco-
nomia. Submetemos ao FMI os gastos orçamentári-
os, e ele nos impõe os limites do controle da moeda.
Portanto, se Lord Keynes tivesse alguma razão, o
Brasil já não seria mais, há muito tempo, uma repú-
blica federativa autônoma. As nossas variáveis fun-
damentais encontram-se comandadas pelos Estados
Unidos.

Não fazemos absolutamente nada, nem sequer
conseguimos nos libertar desses condicionamentos ex-
ternos feitos pelo endividamento e nos valer de nossos
próprios recursos internos, de nosso sistema bancário e
de nossos meios de financiamento internos. Preferimos
o ópio da dívida externa. Deixamo-nos, covardemente,
entregar a essas facilidades, que acabam transforman-
do-se nessas dificuldades e nesses sacrifícios impostos
aos pagadores da dívida pública interna e da dívida ex-
terna – uma está enlaçada na outra, interage sobre a
outra –, criando essa dependência fantástica, esse em-
pobrecimento permanente. É óbvio que a nossa mais
importante opção, a prioridade das prioridades do Bra-
sil, é o pagamento da dívida externa.

Vemos, então, essa tristeza repetir-se e essa
dependência aprofundar-se. Sabemos muito bem
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que a nossa história é longa nesse descaminho de
entregarmos o País aos dessabores do comando ex-
terno, por meio do endividamento até mesmo para
serviços – como votaremos no item seguinte – neces-
sários à Administração Pública brasileira e às refor-
mas administrativas do Brasil, realizadas também
com recursos e empréstimos externos.

Mais uma vez, como sempre fiz depois de eleito
Senador, manifesto-me contrário a toda e qualquer
forma de empréstimo externo.

De acordo com o jornalista Janio de Freitas, em
artigo publicado ontem na Folha de S.Paulo, os ban-
cos estrangeiros, além do endividamento externo, es-
tão penetrando cada vez mais na economia brasilei-
ra. Enquanto os bancos brasileiros diminuíram nos úl-
timos cinco anos, os bancos estrangeiros cresceram
– se não me falha a memória – 36%.

Estamos percebendo que, no processo de glo-
balização, essa “bancocracia” nacional, que reinava
até os anos 60 praticamente solitária no Brasil, agora
está sendo devorada pelo sistema financeiro interna-
cional, pelos bancos internacionais, como acontece
com o Santander em relação ao Bozano, Simonsen.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a vota-
ção da matéria.

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

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, a Liderança do Bloco
esclarece que, na votação dessa matéria, estão li-
berados os Parlamentares do Bloco, respeitando a
posição histórica do nosso querido Senador Lauro
Campos, muito embora entendamos que haja al-
guns aspectos interessantes na proposição.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em votação o projeto.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado, contra os votos dos Senadores Lauro
Campos e Heloisa Helena.

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. Pri-
meiro Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 17, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 2, de 2000

A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 2, de 2000, que autoriza a Re-
pública Federativa do Brasil a prestar garantia na opera-
ção de crédito externo a ser contratada entre a Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, no valor de US$43,400,000.00 (quarenta e três
milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos),
destinando-se os recursos ao financiamento do Projeto
de Conservação de Energia – PROCEL.

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de janeiro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Carlos Patrocínio, Relator – Geraldo Melo – Lúdio
Coelho – Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 17, DE 2000

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a prestar garantia na operação de
crédito externo a ser contratada entre a
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
ELETROBRÁS e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, no valor de US$43,400,000.00 (qua-
renta e três milhões e quatrocentos mil dó-
lares norte-americanos), destinando-se os
recursos ao financiamento do Projeto de
Conservação de Energia – PROCEL.

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, ambas do Se-
nado Federal, a prestar garantia na operação de crédito
externo a ser contratada entre a Centrais Elétricas Bra-
sileiras S.A. – ELETROBRÁS e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor
de US$43,400,000.00 (quarenta e três milhões e quato-
centos mil dólares norte-americanos), destinando-se os
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recursos ao financiamento do Projeto de Conservação
de Energia – PROCEL.

Art. 2º É a Centrais Elétricas Brasileira –
ELETROBRÁS autorizada a contratar operação de
crédito de que trata o art. 1º.

Art. 3º A operação de crédito externo a que se
refere esta Resolução tem as seguintes característi-
cas:

I – mutuário: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
– ELETROBRÁS;

II – mutuante: Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – BIRD;

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: US$43.400.000.00 (quarenta e três

milhões e quatrocentos mil dólares nor-
te-americanos);

V – finalidade: financiar o Projeto de Conserva-
ção de Energia Procel:

VI – modalidade empréstimo: single currency
loan (empréstimo em moeda única: dólar nor-
te-americano), com taxa de juros varável(Libor +
spread)e esquema de amortização level;

VII – juros: Libor semestral + spread, expresso
em termos de porcentagem anual [o spread será
constituído de 0,5% (cinco décimos por cento), so-
mada ou subtraída a diferença entre a margem mé-
dia de captação do Bird para cobrir empréstimos em
single currency para o período, e a Libor, também
para o período;

VIII – amortização: parcelas semestrais conse-
cutivas, no valor de US$2.170.000.00 (dois milhões,
cento e setenta mil dólares norte-americanos), ven-
cendo-se a primeira em 15 de maio de 2005 e a últi-
ma, no mais tardar, em 15 de novembro de 2014;

IX – datas fixas para pagamentos: 15 de maio e
15 de novembro;

X – comissão à vista 1% (um por cento), sacada
da conta do empréstimo após a assinatura do Contrato;

XI – comissão de compromisso: 0,75% a.a (se-
tenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os
saldos devedores não desembolsados exigida se-
mestralmente, nas mesmas datas de pagamento dos
juros, entrando em vigor sessenta dias após a data de
assinatura do Contrato.

Art. 4º A autorização concedida por esta Resolu-
ção deverá ser exercida no prazo máximo de quinhen-
tos e quarenta dias, contado da data de sua publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Aprovado o projeto e estando a matéria em

regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.

Em discussão 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 Maga-
lhães) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2000
(Em regime de urgência-art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 17, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 3, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 9, de
2000, Relator: Senador Bello Parga), que
autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD, no valor equi-
valente a até cinco milhões e cinqüenta mil
dólares norte-americanos, destinada a fi-
nanciar parcialmente o Projeto de Assistên-
cia Técnica para a Reforma da Previdência
Social.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto em turno único. (Pau-
sa.)

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 os votos contrários dos Senado-

res Lauro Campos e Heloisa Helena.
O projeto 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, que será lido pelo Sr.
Primeiro Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

É lido o seguinte:
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PARECER Nº 18, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 3, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 3, de 2000, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor
equivalente a até US$5,050,000.00 (cinco milhões e
cinqüenta mil dólares norte-americanos), destinada a
financiar parcialmente o Projeto de Assistência Técni-
ca para a Reforma da Previdência Social.

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de janeiro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Carlos Patrocínio, Relator – Geraldo Melo – Lúdio
Coelho – Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 18, DE 2000

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº , 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$5,050,000.00 (cinco milhões e cin-
qüenta mil dólares norte-americanos),
destinada a financiar parcialmente o Pro-
jeto de Assistência Técnica para a Refor-
ma da Previdência Social.

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, ambas do
Senado Federal, a contratar operação de crédito ex-
terno com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até
US$5,050,000.00 (cinco milhões e cinqüenta mil dó-
lares norte-americanos).

Parágrafo único. A operação de crédito autori-
zada neste artigo destina-se ao financiamento parcial
do Projeto de Assistência Técnica para a Reforma da
Previdência Social.

Art. 2º A operação de crédito externo autorizada
será realizada de acordo com as seguintes condi-
ções:

I – devedor/executor: República Federativa do
Brasil/Ministério da Previdência e Assistência Social;

II – credor: Banco Internacional para Reconstru-
ção e Desenvolvimento – BIRD;

III – valor: US$5,050,000.00 (cinco milhões e
cinqüenta mil dólares norte-americanos);

IV – prazo: quinze anos;
V – carência: cinco anos;
VI – juros: até 0,75% a.a. (setenta e cinco centé-

simos por cento ao ano) acima do Custo para
Empréstimos Qualificados do BIRD, determinado no
semestre anterior, incidentes sobre o saldo devedor
do principal a partir de cada desembolso;

VII – comissão de compromisso: até 0,75% a.a.
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
montante não desembolsado, contada a partir da
data da assinatura do Contrato;

VIII – outros encargos: até 1% (um por cento)
sobre o valor do empréstimo;

IX – prazo para conclusão do Projeto: 30 de ju-
nho de 2002;

X–prazoparadesembolso:31dedezembrode2002;
XI – condições de pagamento:
a) do principal: em vinte parcelas se-

mestrais e consecutivas, vencíveis em 15 de março e
15 de setembro de cada ano, sendo dezenove no va-
lor de US$255,000.00 (duzentos e cinqüenta e cinco
mil dólares norte-americanos), vencendo-se a primei-
ra em 15 de março de 2005, e a última, no valor de
US$205,000.00 (duzentos e cinco mil dólares nor-
te-americanos) em 15 de setembro de 2014;

b) dos juros: semestralmente vencidos,
em 15 de março e 15 de setembro de cada ano;

c) da comissão de compromisso: semes-
tralmente vencida, em 15 de março e 15 de setembro
de cada ano;

d) dos outros encargos: em uma única
parcela, após a data da assinatura do Contrato.

Parágrafo único. Os prazos de carência e de re-
embolso são passíveis de alteração, para ajustá-los
em função da data de assinatura do Contrato.

Art. 3º A autorização deverá ser exercida no pra-
zo de quinhentos e quarenta dias, contado da data de
publicação desta resolução.

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

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

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

discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4, DE 2000
(Em regime de urgência-art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 17, de 2000

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 4, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 10, de
2000, Relator: Senador Bello Parga), que
autoriza a União a contratar operação de cré-
dito externo, no valor equivalente a até quinze
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América, de principal, junto ao Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento
– BIRD, destinada ao financiamento parcial
do Segundo Projeto relativo ao Programa Na-
cional do Meio Ambiente – PNMA II.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

Em discussão o projeto em turno único.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

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

lhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Programa Nacional de Meio
Ambiente é fruto de uma discussão que contou com a
participação de representantes de todas as Secretari-
as Estaduais de Meio Ambiente e foi criado para aper-
feiçoar a gestão dos recursos ambientais em todo o
País, por meio de uma estratégia de execução descen-
tralizada, onde a maior parte dos recursos serão aplica-
dos por meio de ações estaduais e municipais, envol-
vendo ainda parcerias com entidades não-governamentais,
instituições acadêmicas e setor privado.

Esse Programa, tal como está concebido, estru-
tura-se da seguinte forma:

1 – Desenvolvimento institucional: aplicação de
recursos no aprimoramento dos instrumentos de licen-
ciamento ambiental, monitoramento da qualidade de
água e gerenciamento costeiro (este último deverá apo-
iar as atividades de cada Estado relacionadas com o
zoneamento econômico-ecológico do litoral brasileiro);

2 – Gestão integrada de recursos naturais: estí-
mulo às praticas sustentáveis de utilização dos nos-
sos recursos ambientais;

3 – Garantia da estrutura de execução do Pro-
grama e o incentivo à articulação entre os Estados
brasileiros em questões ambientais específicas, além
da discussão da temática básica da política nacional
de meio ambiente e do próprio Programa Nacional de
Meio Ambiente.

Considerando, assim, os resultados positivos
alcançados até aqui pelo Programa Nacional de Meio
Ambiente, as contribuições de organizações da soci-
edade civil na formulação e gerenciamento de políti-
cas na esfera ambiental, observadas por setores do
Governo, especialmente pela área do Ministério do
Meio Ambiente, e ainda as significativas possibilidades
de aprimoramento da gestão e gerenciamento descen-
tralizado das políticas ambientais no âmbito do pacto fe-
derativo, julgo da maior importância a aprovação do
projeto, à qual encaminho favoravelmente.

Existem programas que foram levados a cabo e
são experiências exitosas. Sabemos que qualquer ativi-
dade de gestão ambiental passa, necessariamente, por
ações que contemplem parcerias com a sociedade civil
organizada e com a iniciativa privada. Além dessas, tal-
vez a mais difícil de ser realizada seja a parceria entre
os próprios órgãos do Estado, envolvendo a concepção
de Estado nas mais diferentes esferas, tanto no plano
federal quanto no estadual e municipal.

Penso que, no caso, estamos dando uma contri-
buição para que o Brasil possa continuar a sua luta,
que é muito difícil, para a defesa do meio ambiente,
com ações que sejam eficazes.

Tenho à mão um exemplo triste e lamentável do
Rio de Janeiro, que foi o vazamento da Petrobrás,
com um prejuízo incalculável do ponto de vista dos
danos ambientais e sociais, bem como para a vida
das pessoas que estão envolvidas diretamente nesse
episódio ao qual me referirei em breve.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Continua em discussão a matéria.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

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

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do Senador Lauro Campos.
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
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oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 19, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 4, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 4, de 2000, que autoriza a
União a contratar operação de crédito externo, no va-
lor equivalente a até US$15,000,000.00 (quinze mi-
lhões de dólares norte-americanos), de principal, jun-
to ao Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento – BIRD, destinada ao financiamento
parcial do Segundo Projeto relativo ao Programa Na-
cional do Meio Ambiente – PNMA II.

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de janeiro
de 2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Carlos Patrocínio, Relator – Geraldo Melo – Lúcio
Coelho – Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 19, DE 2000

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº, DE 2000

Autoriza a União a contratar opera-
ção de crédito externo, no valor equiva-
lente a até US$15,000,000.00 (quinze mi-
lhões de dólares norte-americanos), de
principal, junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, destinada ao financiamento parcial
do Segundo Projeto relativo ao Programa
Nacional do Meio Ambiente – PNMA II.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos do art.

52, V, da Constituição Federal, e da Resolução nº 69,
de 1995, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo junto ao Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento – BIRD.

Parágrafo único. Os recursos referidos neste ar-
tigo serão utilizados no financiamento parcial do Se-
gundo Projeto relativo ao Programa Nacional do Meio
Ambiente – PNMA II.

Art. 2º Deve ser comprovado pelo executor, an-
tes da formalização dos instrumentos contratuais,
mediante manifestação prévia do BIRD, o cumpri-
mento das condicionalidades contratuais que cons-

tam da Seção 12.02 (C) das Condições Gerais e da
Seção 5.01 da minuta do Contrato de Empréstimo.

Art. 3º A operação de crédito mencionada no art.
1º apresenta as seguintes características financeiras:

I – valor pretendido: US$15,000,000.00 (quinze
milhões de dólares norte-americanos);

II – modalidade de empréstimo: cesta de moe-
das (“currency pool”);

III – prazo: aproximadamente quinze anos;
IV – carência: aproximadamente cinco anos e

seis meses;
V – amortização: vinte parcelas semestrais,

consecutivas, no valor de US$750,000.00 (setecen-
tos e cinqüenta mil dólares norte-americanos), ven-
cendo-se a primeira em 15 de março de 2005 e a últi-
ma no mais tardar em 15 de setembro de 2014;

VI – juros: exigidos semestralmente, calculados
com base no custo de captação do Banco, apurados
durante os seis meses anteriores aos respectivos
vencimentos, acrescidos de uma margem de 0,75%
a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano);

VII – comissão de compromisso: 0,75% a.a. (se-
tenta e cinco centésimo por cento ao ano) exigida se-
mestralmente (nas mesmas datas do pagamento dos
juros) sobre os saldos devedores não desembolsa-
dos, entrando em vigor sessenta dias após a assina-
tura do Contrato;

VIII – comissão à vista: 1% (um por cento) saca-
dos da conta do empréstimo após a assinatura do
Contrato.

Art. 4º A autorização concedida por esta resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.

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

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

Em discussão 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 4:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 715, de 1999, do Senador Roberto
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Saturnino, solicitando seja encaminhado um
voto de louvor à Doutora Lúcia Willadino Bra-
ga, pelo justo e merecido recebimento do títu-
lo de Doutor Honoris Causa, conferido pela
Universidade de Reims, na França, tendo

Parecer favorável, sob nº 11, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator ad hoc: Senador Djalma
Bessa.

Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam que-

iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência também se associa a esse
voto de louvor à Doutora Lúcia Willadino Braga,
que fez toda a sua carreira no Hospital Sarah Ku-
bitschek e hoje recebe um título de uma das mais
importantes universidades do mundo. Isso de-
monstra o valor do Sarah Kubitschek e dessa ser-
vidora que iniciou, aos 17 anos, o seu trabalho
nesse hospital, sendo hoje aplaudida no mundo in-
teiro pelo trabalho que realiza.

Essa congratulação é extremamente justa e
estimulante não só ao Hospital Sarah como a todos
os seus servidores.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 20, DE 2000

Da mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 739, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Osmar Dias com base no art. 50, § 2º
da Constituição Federal e no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, encaminha a esta Mesa o
Requerimento nº 739 de 1999, no qual solicita ao Se-
nhor Ministro de Estado da Fazenda as seguintes in-
formações:

1 – relação das salas de bingos, permanentes e
eventuais, que, comprovadamente, efetuaram sone-
gação de impostos;

2 – em relação ao item anterior, informar o total
do valor sonegado de impostos por cada sala de bingo:

3 – informar se, nos termos do art. 70 da Lei nº
9.615, de 1998, tem sido repassado às entidades
desportivas pelas salas de bingos, permanentes ou
eventuais, o percentual mínimo de 7% (sete por cen-
to) da receita bruta, para o fomento do desporto.

Para justificar o presente requerimento o nobre
Senador Osmar Dias faz referência aos seguintes fa-
tos: “tem sido noticiado na imprensa nacional, com
ampla repercussão, denúncias de irregularidades
ocorridas em relação às casas de bingos.

Recentemente o Ministério Público Federal im-
petrou Ação de Improbidade Administrativa contra
pessoas físicas e jurídicas, fundamentada em diver-
sos itens, destacando a ilegalidade do funcionamento
das salas de bingos, permitindo o enriquecimento ilí-
cito dos que operam nessa modalidade".

É o relatório

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridade exigidas pelo
Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990, razão pela
qual manifestamo-nos favoravelmente ao encami-
nhamento do Requerimento nº 739 de 1999, ao Se-
nhor Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, 21 de janeiro de 2000. –
Antonio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos
Patrocínio, Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER Nº 21, DE 2000

Da mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 763, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Osmar Dias e a Senadora Heloísa
Helena com base no art. 50, § 2º da Constituição Fe-
deral e no art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, encaminham a esta Mesa o Requerimento
nº 763, de 1999, no qual solicitam ao Senhor Ministro
de Estado da Agricultura e do Abastecimento as se-
guintes informações relativas à aplicação dos recur-
sos do Programa de Apoio e Desenvolvimento da
Fruticultura Irrigada do Nordeste, criado através do
Decreto de 26 de setembro de 1997;

1 – total de recursos destinados pela União ao
Projeto;

2 – identificar, do total de recursos, o que foi
destinado a investimento e ao custeio;

3 – listar todos os convênios com suas respecti-
vas finalidades e os valores efetivamente pagos aos
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mesmos, inclusive com a realização de pagamentos
de cada unidade executora do convênio e as empre-
sas e produtores beneficiados;

4 – listar todas as ordens de pagamentos efetu-
adas no âmbito do Programa, constando razão social,
nome, CGC ou CPF e endereço dos beneficiários;

5 – número de hectares implantados pelo Pro-
grama e o número de produtores atendidos no perío-
do.

As informações deverão ser discriminadas por
ano de execução.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como às normas de admissibilidade exigi-
das pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de 1990, ra-
zão pela qual manifestamo-nos favoravelmente ao
encaminhamento do Requerimento n} 763 de 1999,
ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento.

Sala de Reuniões, janeiro de 2000. – Antonio
Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocínio,
Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER nº 22, de 2000

Da mesa do Senado Federal sobre
ao requerimento nº 772, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Carlos Wilson com base no art. 50,
§2º da Constituição Federal e no artigo 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminha a esta
Mesa o requerimento nº 772 de 1999, no qual solicita
ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda informa-
ções a respeito do acordo firmado entre a União e o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao
Rio-Previdência, incluindo contrato, convênios e to-
dos os demais objetos integrantes do citado acordo.

É o relatório.

II – voto

A proposição encontra-se de acordo com os di-
ospositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder
Executivo, bem como com as normas de admisssibili-
dade exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14,
de 1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 772
de 1999, ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, de janeiro de 2000 – Antonio
Carlos Magalhães, Presidente – Carlos patrocínio,
Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER Nº 23, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 773, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio.

I – Relatório

O Senador Iris Rezende com base no art. 50, §
2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, encaminha a esta
Mesa o Requerimento nº 773 de 1999, no qual solicita
ao Senhor Ministro de Estado da Defesa as seguintes
informações:

1 – que medidas concretas têm sido adotadas
pelo Departamento de Aviação Civil, objetivando a re-
estruturação da aviação civil brasileira, e o que efeti-
vamente, existe de concreto quanto à noticiada fusão
de companhias aéreas?

2 – quais as responsabilidades do Departamen-
to de Aviação Civil, numa eventual possibilidade de
falência de companhias aéreas brasileiras?

3 – as declarações do Diretor-Geral do DAC,
prestadas em Washington – EUA, ao período “Aviation
Daily”, de que uma das companhias aéreas brasileiras
“provavelmente terá que ser fechada”, refletem a posi-
ção oficial do Governo brasileiro a esse respeito?

4 – qual o posicionamento do Ministério da De-
fesa em relação a uma eventual fusão das empresas
aéreas brasileiras?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 773
de 1999, ao Senhor Ministro de Estado da Defesa.

Sala de Reuniões, de janeiro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER Nº 24, DE 2000

Da mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 786, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório
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O Senador Gilvam Borges com base no art. 50,
§ 2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminhada a
esta Mesa o Requerimento nº 786 de 1999, no qual
solicita ao Senhor Ministro de Estado da Saúde as se-
guintes informações:

1 – estão a venda no mercado brasileiro bebidas
chamadas “energéticas”, tais como Flying Horse,
Flash Power, Red Bull, Blue Energy, Blue Jeans,
Burst, Extasis, Outer Bounds, Red Eye, Dynamite e
outras, cujas campanhas publicitárias sempre associ-
am seu consumo ao aumento de estímulo e energia
do consumidor? estas bebidas estão registradas na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária?

2 – qual o enquadramento dado pela Agência
para estas bebidas? Energéticas? Isotônicos ou Su-
plementos Alimentares?

3 – Caso o enquadramento dado seja o de “su-
plemento alimentar”, porque esta categoria?

4 – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
testou estas bebidas e verificou tais “características
estimulantes ou energizantes”?

5 – Estas bebidas podem prejudicar a saúde do
consumidor?

6 – Estas bebidas podem ser consumidas por
menores de 18 anos, por gestantes e lactantes, por
diabéticos, por idosos, por pessoas com problemas
cardíacos?

7 – O consumidor que beber mais que 5 ou mais
latas dessas bebidas poderá colocar em risco sua se-
gurança ao dirigir ou desempenhar outras atividades?

8 – Ao permitir a venda destas bebidas, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária verificou qual a le-
gislação de outros países sobre o produto? Por que a
venda dessas bebidas é proibida em alguns estados
dos Estados Unidos da América? A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária verificou se a venda é permiti-
da em todos os países da Comunidade Européia?

9 – O consumo excessivo de taurina ou cafeína,
contidos nestas bebidas, pode ser prejudicial à saú-
de? Quais as quantidades destes produtos, cujo con-
sumo seja considerado saudável?

10 – A grande maioria de bases está oferecendo
coquetéis de bebidas alcoólicas misturadas com
energéticos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria autorizou ou está fiscalizando esse tipo de consu-
mo? Existe perigo neste mistura, não recomendada
por fabricantes?

11 – As empresas importadoras destas bebidas,
tais como NRG Trading (Flash Power), Alimport do
Brasil (Extasis), Madasa do Brasil (Red Bull), Merco-
trading (Flying Horse), estão autorizadas a funcionar

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Tem
condições de importar, armazenar e comercializar
produtos para consumo humano? Foram visitadas
por fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria ou dos CVS dos estados?

12 – Anúncios com slogns do tipo “Bebeu, ligou”
da Flash Power ou “Dá asas a imaginação” da Flying
Horse foram aprovados, ou seriam aprovados, pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidades
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 786
de 1999, ao Senhor Ministro de Estado da Saúde.

Sala de Reuniões, de janeiro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER Nº 25, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 791, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Álvaro Dias com base no art. 50, § 2º
da Constituição Federal e no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, encaminha a esta Mesa o
Requerimento nº 791, de 1999, no qual solicita ao Se-
nhor Ministro de Estado da Fazenda as seguintes in-
formações;

1 – têm sido constantes e freqüentes as especu-
lações sobre a intenção do Governo em proceder à
alienação de parcela da composição acionária da Pe-
trobras. Diversas informações veiculadas prevêm, in-
clusive, que esta transferência deva atingir cerca de
35% do capital dessa empresa. Quais os objetivos do
Governo quanto a essa questão? Como pretende o
Governo situar a Petrobras no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização?

2 – sabe-se que a legislação que rege o proces-
so de desestatização da economia brasileira assegu-
ra a manutenção do montante mínimo necessário ao
controle da Petrobras (§ 2º do art. 2º da Lei nº
9.491/97 e art. 62 da Lei nº 9.478/97). Qual o montan-
te e a composição das ações a serem alienadas?
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Como ficará a composição do capital acionário da Pe-
trobras após essa alienação?

3 – sob que pressupostos e em que direção pre-
tende ser definida a modelação de venda dessas
ações da Petrobras? Será privilegiada a venda pulve-
rizada ou a transferência em bloco desse conjunto de
ações? Qual o objetivo associado à venda dessas
ações: maximização de receita ou incremento de in-
vestimentos?

4 – a complexidade das atividades que a Petro-
bras desempenha e incorpora, os vultosos investi-
mentos requeridos em seu desenvolvimento tecnoló-
gico, na montagem de suas plataformas de explora-
ção, os valores monetários expressivos das reservas
já conhecidas e disponíveis, etc., necessariamente
ensejam a circulação de recursos financeiros subs-
tantivos quando se pensa em sua alienação, mesmo
de parcela menor do capital da empresa. É sabido,
também, que não existem restrições legais ao capital
estrangeiro no que se refere à sua participação no ca-
pital votante das empresas desestatizadas, exceto
quando existir, como no caso da Petrobras, na legis-
lação específica do setor ao qual a empresa perten-
ça, qualquer disposição em contrário. Observe-se na
fase atual um aumento da participação do capital ex-
terno nas privatizações. No setor elétrico, a participa-
ção do capital estrangeiro foi bastante significativa.
Na privatização da Light, a participação foi de cerca
de 61%, o que representou US$1.384 milhões. No
caso da Gerasul, o capital estrangeiro atingiu 100%
da venda representando US$879 milhões. Diante da
notória escassez de poupança interna, que restrições
ou oportunidades pretende-se conferir às empresas
de capital estrangeiro nesse processo de alienação?
Pretende o Governo, por intermédio do BNDES, tor-
nar disponível capitais de empréstimos a empresas
sob controle privado nacional?

5 – só a extração atual de petróleo, equivalente
a 900 mil barris/dia, implica valores financeiros próxi-
mos a US$49 bilhões em cinco anos. Se considerar-
mos, ainda, como já enfatizado, a tecnologia incorpo-
rada, os investimentos em plataformas de explora-
ção, as reservas existentes, qual o valor patrimonial,
o de mercado e o de controle acionário da Petrobras?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de

1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 791,
de 1999, ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, de janeiro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER Nº 26, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 793, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Casildo Maldaner com base no art.
50, § 2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, encaminha a esta
Mesa o Requerimento nº 793, de 1999, no qual solici-
ta ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda as se-
guintes informações relativas ao Ofício nº S/63, de
1999:

1 – considerando que o Tesouro do Estado as-
sumira um passivo de R$428 milhões para demissão
de funcionários do Banco do Estado de Santa Catari-
na S/A – BESC, solicito:

a) a quantidade de funcionários que se pretende
demitir;

b) o estudo ou análise técnica em que foi quanti-
ficado o número de funcionários ideal para o Banco e
no que se fundamentou a necessidade de demissão;

c) se a decisão de demitir foi do Banco Central,
do Controlador (Governo do Estado) ou da adminis-
tração do Banco;

d) em que época foram admitidos os funcionári-
os que agora se pretende demitir;

e) quando foi concedida a estabilidade de empre-
go aos funcionários que agora se pretende demitir;

f) quantos funcionários foram admitidos durante
os programas de Recuperação Econômica e Finan-
ceira firmado entre a administração do Besc e o Ban-
co Central, a partir de 1984;

g) se houve contratação ilegal de funcionários
no Besc durante períodos eleitorais, após 1982;

h) se houve contratação de funcionários sem
concurso público, após 1982;

i) se a despesa decorrente do Programa de De-
missão Incentivada foi lançada no resultado do exer-
cício de 1998 ou será lançada na época em que efeti-
vamente a demissão ocorrer;

j) se o custo dessas demissões, que beneficiará
o futuro comprador do Banco, será deduzido do resul-
tado e do Patrimônio dos atuais acionistas;
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k) quantos funcionários foram admitidos pelo
Besc após a intervenção do Banco Central nas institu-
ições estaduais de Santa Catarina, em 1987;

l) quantos salários por ano trabalhado se pre-
tende pagar para a demissão dos funcionários;

m) qual a quantidade de demissões efetuadas
após a intervenção do Banco Central em 1987,
ano/ano;

n) por que o custo com a demissão que agora se
pretende efetuar deve ser assumido pelo Tesouro
Estadual, através de financiamento do Tesouro Fede-
ral, às vésperas da privatização do Besc, quando to-
das as demissões até agora realizadas não aumenta-
ram o déficit do Tesouro catarinense, sendo suporta-
do pelo próprio Banco;

o) qual o prejuízo/excesso de despesa que as
instituições financeiras estaduais tiveram nos últimos
15 anos com o excedente de pessoal em relação ao
seu porte;

p) no exercício de 1999 o Besc está gerando re-
ceita suficiente para cobrir os custos fixos existentes,
ou esse ônus também será assumido pelo Tesouro
Estadual;

q) qual era o número de funcionários no Besc,
Bescri, Bescredi, Bescval, Bescam, Besc Leasing
quando da intervenção do Banco Central em feverei-
ro de 1987, em dezembro/94, em dezembro/98 e ago-
ra em dezembro/99;

r) qual encaminhamento dado ao Relatório da
Comissão de Inquérito realizado na época da inter-
venção do Besc pelo Banco Central em 1987, que
identificou a contratação desnecessária de funcioná-
rios e que gerou despesas desnecessárias para as
instituições financeiras estaduais e agora para o Te-
souro Estadual;

s) segundo a administração atual do Besc é o
Banco Central que está exigindo a demissão dos fun-
cionários. Procede essa afirmativa?

2 – Considerando que o Banco Central, segun-
do a administração atual do Banco do Estado de San-
ta Catarina S.A., identificou a necessidade de assun-
ção, pelo Tesouro do Estado, de prejuízo na ordem de
R$250 milhões para reposição do déficit da Funsesc,
solicito:

a) se há base legal para que o Tesouro do Esta-
do possa assumir esse déficit;

b) relatório dos atuários que identificaram o défi-
cit apontado e a necessidade de assunção pelo Esta-
do desse prejuízo, sendo o atuário que nos últimos
anos prestava serviços à Fundação e que não identifi-
cou déficit nesse montante;

c) por que não foi exigido pelo Banco Central o
aporte de recursos pelo Estado quando da interven-
ção nas instituições financeiras estaduais em 1987,
quando essas empresas tinham mais funcionários do
que hoje, um ínfimo patrimônio da Fundação e contri-
buição da seguridade social pelas instituições muito
aquém do necessário;

d) usando-se os mesmos critérios atuais para
apuração do déficit atuarial da Fundação, qual era o
déficit em fevereiro/87 e dezembro/94;

3 – considerando que o Contrato prevê a neces-
sidade de capitalização em R$620 milhões para ab-
sorção dos ajustes realizados pelo Banco Central, no
balanço de 31-12-98, com base em fiscalização espe-
cial solicitada pelo próprio Controlador, solicito infor-
mar:

a) se será constituída conta gráfica, para lança-
mento de todos os ativos objeto de ajustes por provi-
são ao longo da existência das instituições financei-
ras estaduais, que reduziram seus respectivos patri-
mônios, realizados por iniciativa das administrações;

b) se será constituída conta gráfica para lança-
mento de todos os ajustes efetuados, agora por de-
terminação do Banco Central, com vistas ao sanea-
mento prévio à privatização do Besc, até a assinatura
do presente contrato;

c) na medida em que os ativos objeto de ajustes
forem sendo recuperados/recebidos, se o produto da
cobrança será automaticamente transferido para o
Tesouro Federal em pagamento do crédito ora aberto
para capitalização;

d) caso não haja desembolso no montante das
provisões constituídas para passivos, se também ha-
verá o retorno imediato para o abatimento da dívida
do Estado com a União;

e) se está incluído nesse montante o prejuízo
causado à Crédito Imobiliário por glosa do FCVS de-
corrente de não recolhimento dos valores devidos re-
colhidos fora do prazo ou decorrentes da duplicidade
de financiamentos imobiliários, objeto de ajuste por
esse Banco Central de 113 milhões;

f) se esse prejuízo quando, for fraude, será as-
sumido pelo Tesouro do Estado;

g) caso positivo, em que período ou ano ocorre-
ram essas irregularidades;

4 – considerando que o Tesouro do Estado as-
sumiu o compromisso de comprar ativos das institui-
ções financeiras estaduais no montante de
R$643.670.000.00 solicito o seguinte;

a) natureza e relação dos ativos que serão ad-
quiridos;
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b) o valor da aquisição e da venda, ou seja, ha-
verá deságio na venda desses ativos para a Caixa
Econômica Federal, o que constituirá prejuízo ao Te-
souro do Estado;

c) se nesse montante está incluído o valor do
FCVS, que representa legítimo direito do Estado con-
tra a União;

d) se haverá deságio quando da entrega desses
direitos junto ao FCVS para o Tesouro Federal para
abatimento da dívida;

e) o porquê de não efetuar o encontro de contas
de direitos e obrigações entre o Tesouro Federal e o
Tesouro Estadual;

f) o porquê da carteira de crédito imobiliário não
ser tranferida ao futuro compradosr do Besc, sem ne-
cessidade de o Estado assumir qualquer prejuízo na
venda à Caixa Econômica Federal;

g) o porquê do futuro comprador do Besc rece-
ber títulos federais, de alta rentabilidade e liquidez,
em troca da carteira imobiliária, quando terá também
direito à poupança gerada no Estado de Santa Catari-
na a custo baixo? Qual à razão da assunção desse
prejuízo pelo Tesouro do Estado e da transferência de
lucro para o Banco privado que adquirir o Besc;

h) se nesse montante está incluído o valor do
FCVS glosado pela Caixa Econômica Federal;

5 – se foi uma imposição do Banco Central a
compra de imóveis não de uso pelo Estado para mo-
netizar esse ativo e deixá-lo com alta rentabilidade e
liquidez (títulos públicos) para o Banco privado que
adquirir o Besc;

a) como será esta venda para o Estado? Atra-
vés de leilão público?

6 – foi exigência desse Banco Central o gasto de
R$30.000.000.00 em tecnologia pelo Estado nas vés-
peras de sua privatização?

7 – por que o valor do contrato é corrigido pela
taxa Selic? Haja visto que, com esse custo mensal
para o Estado, a partir de agosto/99, somente com a
correção do contrato, teremos um valor superior a to-
dos os custos administrativos das instituições que se-
rão privatizadas. Por que esse valor não é fixo deixan-
do assim de alimentar o prejuízo para o Erário Público
Estadual?

8 – a paralisação das operações das instituições
estaduais não possibilita a cobertura dos custos fixo
mensais após janeiro/99. Com isto vai aumentar o
prejuízo para o tesouro do Estado. A redução das
operações e conseqüente das receitas foi uma impo-
sição do Banco Central à atual administração?

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 793,
de 1999, ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de Reuniões, de janeiro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Geraldo Melo – Nabor Júnior.

PARECER Nº 27, DE 2000

Da mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 795, de 1999

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório

O Senador Geraldo Cândido com base no art.
50, §2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regi-
mento Interno do Senado federal, encaminha a esta
Mesa o Requerimento nº 795 de 1999, no qual solicita
ao Senhor Ministro de Estado da fazenda o seguinte:

1 _ envio a esta Casa cópia do Termo Aditivo ao
contrato de Abertura de Contas, Nomeação do Agen-
te Fiduciário e outros pactos firmados entre o Estado
do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal, refe-
ridos na Nota Técnica nº 1.685 _ STN/COAFI-CODP
(055), de 29-10-1999, da Secretaria do Tesouro Naci-
onal, relativo ao processo de refinanciamento da dívi-
da do Estado do Rio de Janeiro.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 795
de 1999, ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda.

Sala de reuniões, de janeiro de 2000. _ Antô-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

PARECER Nº 28, DE 2000

Da Mesa do Senado Federal sobre o
Requerimento nº 796, de 1999.

Relator: Senador Carlos Patrocínio

I – Relatório
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O Senador Edson Lobão com base no art. 50, §
2º da Constituição Federal e no art. 216 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, encaminha a esta
Mesa o Requerimento nº 796, de 1999, no qual solici-
ta ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, ao Se-
nhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social e ao Senhor Ministro de Estado do Trabalho e
Emprego, informações sobre os cem maiores deve-
dores, pessoas jurídicas e pessoas físicas, no que
couber, até esta data, dos tributos e contribuições de-
vidos à Receita Federal, ao Confins, ao INSS e ao
PIS-Pasep, bem como as providências já acionadas
para o recebimento de tais dívidas.

É o relatório.

II – Voto

A proposição encontra-se de acordo com os dis-
positivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Exe-
cutivo, bem como com as normas de admissibilidade
exigidas pelo Ato da Comissão Diretora nº 14, de
1990, razão pela qual manifestamo-nos favoravel-
mente ao encaminhamento do Requerimento nº 796,
de 1999, aos Senhores Ministros de Estado da Fa-
zenda, da Previdência e Assistência Social e do Tra-
balho e Emprego.

Sala de Reuniões, de janeiro de 2000. – Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Geraldo Melo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com referência aos pareceres que acabam
de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que
a Mesa aprovou os Requerimentos nºs 739, 763, 772,
773, 786, 791, 793, 795 e 796, de 1999, de autoria,
respectivamente, dos Srs. Senadores Osmar Dias,
Heloisa Helena, Carlos Wilson, Iris Rezende, Gilvam
Borges, Álvaro Dias, Casildo Maldaner, Geraldo Cân-
dido e Edison Lobão, solicitando informações a Minis-
tros de Estado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Senador Eduardo Suplicy, trata-se de maté-
ria referente à Ordem do Dia? Há outros inscritos que
têm prioridade: o Senador Jader Barbalho, dois ou-
tros Senadores para comunicações inadiáveis e,
como Líder, o Senador Paulo Hartung.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É
uma breve indagação ao Presidente do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – V. Exª pode fazê-la.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – A indagação é relati-
va a que providência deve tomar o Senado Federal,
quando há indícios de que o que foi aprovado nesta
Casa não está sendo cumprido. Refiro-me ao edital
de privatização da Embraer, cujos termos da aprova-
ção permitiam a participação acionária estrangeira no
máximo de 40%. Ora, noticia hoje a imprensa que o
Banco Santander comprou o Banco Bozano, Simon-
sen. Este, junto com a Sistel e a Previ, detinham o sufi-
ciente como grupos nacionais, para que não se esten-
dessem os 40% do controle acionário da Embraer.

O futuro Ministro da Defesa, Sr. Geraldo Quin-
tão, deu um parecer favorável a que a Embraer pu-
desse ceder 20% de seu controle acionário para gru-
pos franceses, mas, com essa notícia de hoje, é pos-
sível que a participação acionária estrangeira na
Embraer fique maior do que 40%, o que precisa ser
averiguado.

Até esclareço, Sr. Presidente, que haverá, nos
próximos dias, na Comissão de Assuntos Econômi-
cos, uma audiência pública com a direção da Embra-
er, mas gostaria de alertar que constitui dever do Se-
nado Federal saber se não está havendo um desres-
peito àquilo que aprovamos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Mesa espera que V. Exª oficie a sua solici-
tação e a mandará logo à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para que seja examinada.

Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribu-
na para oferecer à consideração do Senado uma pro-
posta de emenda constitucional. Desejo que a Casa
examine a alternativa que ofereço; imagino que ela
possa receber a contribuição de meus Pares e ser
aperfeiçoada. No meu entendimento, o tema é funda-
mental para a imagem do Congresso Nacional; refe-
re-se à polêmica em relação às convocações extraor-
dinárias.

Estamos aqui há cinco anos, e – salvo engano –
em apenas duas oportunidades o Senado e a Câma-
ra tiveram recesso em julho; nos demais anos, as
duas Casas funcionaram durante o referido mês. Fo-
mos também convocados extraordinariamente para o
início do ano, na legislatura passada, e, na atual, já
somos objeto de convocação.

Proponho, Sr. Presidente, para exame por parte
do Senado, que o período de funcionamento do Con-
gresso seja de 5 de janeiro a 30 de junho, com reces-
so de 1º de julho a 30 de julho, e de 1º de agosto a 20
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de dezembro e que a ajuda de custo seja paga ape-
nas no início e no final do mandato. Qual o objetivo da
ajuda de custo? Fundamentalmente, o deslocamen-
to. Só há deslocamento com custo apenas no início e
no final do mandato, porque o Congresso Nacional
concede passagens e auxílio-moradia aos Srs. Sena-
dores e Deputados. Não vejo justificativa para se
comprometer a imagem do Congresso Nacional com
convocações extraordinárias geralmente provocadas
pelo Executivo.

Além disso, se houver necessidade de convoca-
ção em razão de fato excepcional, ela deverá ser jus-
tificada. Mantemos o texto atual da Constituição, se-
gundo o qual o Presidente da República poderá con-
vocar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados
extraordinariamente. Entretanto, terá de haver uma
justificativa para o funcionamento do Congresso no
mês de julho, por exemplo. Só algo extremamente re-
levante ou, então, conforme estabelecido na Carta
Magna, a decretação de estado de sítio no Brasil de-
vem provocar tal fato.

Dessa forma, findar-se-á essa polêmica que
considero desprimorosa e injusta para com o Con-
gresso Nacional. Desprimorosa e injusta! Acredito
que, se funcionarmos de 5 de janeiro até 20 de de-
zembro, com interrupção no período de julho, que
considero mais do que justa, para que os Parlamenta-
res possam voltar aos seus Estados e para visitas
mais aprofundadas. Parar, só no mês de julho e no fi-
nal de ano, no período das festas, quando inevitavel-
mente haverá dificuldade até de funcionamento, é
fundamental e justo.

Sr. Presidente, essa é a contribuição que desejo
oferecer. Peço a acolhida dos Srs. Senadores no que
diz respeito à assinatura desta emenda constitucional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Logo que a proposta seja enviada, a Mesa to-
mará as providências. Já há outras propostas de Se-
nadores e também de Deputados sobre o mesmo as-
sunto e, portanto, as examinaremos em conjunto, tal-
vez em uma sessão pública do próprio Senado Fede-
ral. Esse assunto é realmente de grande importância,
pois esta Casa vem sendo injustiçada.

No Senado, embora a freqüência venha sendo
completa, hoje a jornalista Tereza Cruvinel tratou de-
vidamente o assunto e fez por merecer, portanto, um
voto de louvor dos Senadores, uma vez que esse as-
sunto tem sido muito descaracterizado pela impren-
sa. A verdade é que tem havido uma freqüência maci-
ça no Senado.

Há pouco, conversei com os Senadores do Ca-
nadá e dos Estados Unidos. Nesses países, as ses-
sões só ocorrem às terças, quartas e quintas-feiras.
Quando a Oposição solicita sessão nas sextas-feiras,
estas acontecem dentro do entendimento com as li-
deranças do governo.

Esse problema acontece no mundo inteiro. Ne-
nhum Congresso trabalha tão intensamente, todos os
dias, como o brasileiro. Daí por que a proposta de V.
Exª é inteiramente correta, para que possamos discutir
o assunto com franqueza, a fim de que a opinião públi-
ca tome conhecimento da verdade do nosso trabalho,
inclusive da baixa remuneração dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Nabor Júnior.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2000

Altera o caput e os parágrafos 4º, 6º,
II e 7º e acresce o § 8º ao artigo 57 da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 2º do art. 60 da Consti-
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1º O caput e os parágrafos 4º, 6º, II e 7º do
artigo 57 da Constituição Federal passam a viger com
a seguinte redação:

“Art. 57. O Congresso Nacional reu-
nir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de
5 de janeiro a 30 de junho e de 1º de agosto
a 20 de dezembro.

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á
em sessões preparatórias, no primeiro ano
da legislatura, para a posse de seus mem-
bros e eleição das respectivas Mesas, para
mandato de dois anos, vedada a recondu-
ção para o mesmo cargo na eleição imedia-
tamente subseqüente.

§ 6º........................................................

..............................................................
II – pelo Presidente da República, pe-

los Presidentes da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, ou a requerimento da
maioria dos membros de ambas as casas,
em caso de urgêcia ou interesse público re-
levante, expressamente justificada.
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§ 7º Na sessão legislativa extraordiná-
ria, o Congresso Nacional somente delibera-
rá sobre a matéria para a qual foi convocado.

Art. 2º O art. 57 da Constituição Federal passa
a viger acrescido do seguinte § 8º:

“Art 57. .................................................
..............................................................
§ 8º – Os membros do Congresso Na-

cional perceberão ajuda de custo, que não
excederá o valor do subsídio mensal, exclu-
sivamente por ocasião da posse e término
do mandato.

Justificação

As convocações extraordinárias do Congresso
Nacional e a retribuição pecuniária dos parlamenta-
res para trabalharem nesse período vêm sendo per-
manente foco de atenção da mídia e, conseqüente-
mente, da sociedade brasileira, sempre abordadas de
maneira negativa, desqualificando os parlamentares
e ignorando todo o trabalho desenvolvido no decorrer
das sessões legislativas ordinárias.

Por outro lado as convocações extraordinárias,
previstas constitucionalmente para casos de urgência
ou interesse público relevante, tornaram-se rotina, e
de sua pauta constam temas que, com certeza, seri-
am oportunamente apreciados no decorrer da sessão
legislativa, o que leva à falsa impressão – que está se
transformando em consenso popular – de que o Con-
gresso Nacional descumpre seus deveres, e só traba-
lha quando remunerado adicionalmente, por ocasião
das sessões legislativas ordinárias.

Outro ponto objeto de avaliação crítica são os
períodos de trabalho do Congresso e que, atualmen-
te, são de 15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto
a 15 de dezembro.

Por todos estes fatos, é imprescindível a revisão
dos preceitos constitucionais que regem a matéria,
adequando-os à realidade nacional, particularmente
à austeridade a que estão sendo submetidos os servi-
dores públicos e os trabalhadores em geral.

Assim, propomos a alteração dos períodos das
sessões legislativas, que passarão a ser de 5 de jane-
iro a 30 de julho e 1º de agosto a 20 de dezembro.

Propomos, também, a extinção do “pagamento
de parcela indenizatória” para efeito de convocação
de sessão legislativa extraordinária e sessões legisla-
tivas, restringindo o pagamento de ajuda de custo aos
Srs. Parlamentares, que não poderá exceder o valor
do subsídio mensal, exclusivamente por ocasião da
posse e término do mandato.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. – Já-
der Barbalho – Bernardo Cabral – Gilberto Mestri-
nho – Amir Lando – Tião Viana – Lauro Campos –
Heloísa Helena – Mauro Miranda – Maguito Vilela –
Moreira Mendes – Lúcio Alcântara – José Roberto
Arruda – Antero Paes de Barros – Emilia Fernan-
des – Agnelo Alves – Antonio Carlos Valadares –
José Alencar – Sebastião Rocha – Marina Silva –
Marluce Pinto – Casildo Maldaner – José Fogaça –
Geraldo Cândido – Paulo Hartung – Gilvam Bor-
ges – José Sarney – Edison Lobão – Eduardo Su-
plicy – José Eduardo Dutra – Maria do Carmo
Alves – Leomar Quintanilha.

LEGISLAÇÃO CITADA

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou
Senador:

I – investido no cargo de Ministro de Estado, Go-
vernador de Território, Secretário de Estado, do Distri-
to Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou
chefe de missão diplomática temporária;

II – licenciado pela respectiva Casa por motivo
de doença, ou para tratar, sem remuneração, de inte-
resse particular, desde que, neste caso, o afastamen-
to não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legis-
lativa.

§ 1º O suplente será convocado nos casos de
vaga, de investidura em funções previstas neste arti-
go ou de licença superior a cento e vinte dias.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente,
far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de
quinze meses para o término do mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Se-
nador poderá optar pela remuneração do mandato.

Seção VI
Das Reuniões

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anu-
almente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30
de junho de 1º de agosto a 15 de dezembro.

§ 1º As reuniões marcadas para estas datas se-
rão transeridas para o primeiro dia útil subseqüente,
quando recaírem sábados, domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orça-
mentárias.

§ 3º Além de outros casos previstos nesta Cons-
tituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Fede-
ral reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I – inaugurar a sessão legislativa;
II – elaborar o regimento comum e regular a cria-

ção de serviços comuns às duas Casas;
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III – receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República;

IV – conhecer do veto e sobre ele deliberar.

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em ses-
sões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no pri-
meiro ano da legislatura, para a posse de seus mem-
bros e eleição das respectivas Mesas, para mandato
de dois anos, vedada a recondução para o mesmo
cargo na eleição imediatamente subseqüente.

§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presi-
dida pelo Presidente do Senado Federal, e os demais
cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocu-
pantes de cargos equivalentes na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal.

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso
Nacional far-se-á:

I – pelo Presidente do Senado Federal, em caso
de decretação de estado de defesa ou de intervenção
federal, de pedido de autorização para a decretação
de estado de sítio e para o compromisso e a posse do
Presidente e do Vice-Presidente da República;

II – pelo Presidente da República, pelos Presi-
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral, ou a requerimento da maioria dos membros de
ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse
público relevante.

§ 7º Na sessão legislativa extrarordinária, o
Congresso Nacional somente deliberará sobre a ma-
téria para a qual foi convocado, vedado o pagamento
de parcela indenizatória em valor superior ao do sub-
sídio mensal.

Seção VII
Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas te-
rão comissões permanentes e temporárias, constituí-
das na forma e com as atribuições previstas no res-
pectivo regimento ou no ato de que resaltar sua cria-
ção.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada co-
missão, é assegurada, tanto quanto possível, a repre-
sentação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa.

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe:

I – discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento, a competência do plenário,
salvo se houver recurso de um décimo dos membros
da Casa;

II – realizar audiências públicas com entidades
da sociedade civil;

III – convocar Ministros de Estado para prestar
informações sobre assuntos inerentes a suas atribui-
ções;

IV – receber petições, reclamações, representa-
ções ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou
omissões das autoridades ou entidades públicas;

V – solicitar depoimento de qualquer autoridade
ou cidadão;

VI – apreciar programas de obras, planos nacio-
nais, regionais e setoriais de desenvolvimento e so-
bre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito,
que terão poderes de investigação próprios das auto-
ridades judiciais, além de outros previstos nos regi-
mentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento
de um terço de seus membros, para a apuração de
fato determinado e por prazo certo, sendo suas con-
clusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, para que promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão
representativa do Congresso Nacional, eleita por
suas Casas na última sessão ordinária do período le-
gislativo, com atribuições definidas no regimento co-
mum, cuja composição reproduzirá, quanto possível,
a proporcionalidade da representação partidária.

Constituição da República Federativa do Brasil.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A proposta de emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições constan-
tes do art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e despachada à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presi-
dente, solicito a V. Exª a publicação, nos Anais, do
precioso artigo da jornalista Tereza Cruvinel sobre
um tema que me parece restabelecer a justiça e a
verdade.

Assim, peço a transcrição do texto do artigo da
jornalista Tereza Cruvinel, hoje publicado em O Globo.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR AMIR LANDO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

40 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



PANORAMA POLÍTICO

Tereza Cruvinel � de Brasília

Chega de fingir

� É tempo de se tratar sem hipocrisia uma velha e tríplice
questão: o funcionamento do Congresso, a remuneração dos
congressistas e a freqüência deles no trabalho. Ela alimenta uma
nóticia recorrente e verdadeira que nem por isso resolve o proble-
ma: parlamentares ganham sem trabalhar. Como está provado
que o corte de salário não produz quorum, que se busque a res-
posta sincera.

Repetiu ontem o presidente da Câmara, Michel Temer, que
não tem poderes para cortar salaríos dos deputados ou para ar-
rastá-los ao plenário. A punição pecuniária que o regimento auto-
riza é apenas o corte de R$5 mil dos que faltarem a um terço das
sessões deliberativas do mês. Nada diz sobre quem faltar mais
que isso. No caso da convocação extraordinária, quando rece-
bem em dobro, quem faltar a um terço das votações receberá R$
11 mil, o mesmo valendo para quem faltar a todas.

Ainda no aspecto salário, é bom acabar com a mística de
que os congressistas brasileiros são marajás. Ganham R$8 mil
brutos, o que é muito diante do salário-mínimo, mas é inferior ao
salário da maioria dos parlamentos da América Latina. O líquido
raramente passa dos R$5 mil, e cai a bem menos quando o par-
lamentar contribui com o partido ou paga pensão alimentícia. O
resultado deste achatamento é que cada vez mais a atividade
parlamentar será exclusiva de quem pode financiar o exercício do
mandato, ou tem quem faça isso. Não de graça, com certeza.

Outra coisa é o pagamento em dobro nas convocações ex-
traordinárias, uma iniciativa do Executivo que acaba desagastan-
do o Legislativo. Esta que se está transcorrendo, no fundo, foi de-
terminada pela reedição de medidas provisórias de natureza fis-
cal no último dia do ano passado. Medidas provisórias editadas
no recesso obrigam o Congresso a se reunir dentro de cinco dias.
No mais, tudo que se está votando poderia ficar para 15 de feve-
reiro. Nenhum vulcão político ou econômico entraria em ebulição.

A gazeta parlamentar nas segundas e sextas-feiras é a
parte da história tratada com mais hipocrisia.

– Isto é um dos costumes mais antigos da Casa e em toda
a convocação é tratado como novidade – queixa-se o líder do
PMDB, Geddel Vieira Lima.

O costume é velho mesmo e tem uma explicação proce-
dente:

– Não somos funcionários públicos que devem bater ponto
a semana inteira. Entre sexta e segunda-feira os deputados cum-
prem outra parte de suas tarefas, a de ouvir a sociedade para po-
der representá-la – diz o Líder do PFL, Inocêncio Oliveira.

Quem montar praça em Brasília e esquecer as bases per-
derá mesmo os votos e a própria condição de representar os elei-
tores. Mas a sociedade se irrita especialmente com a semana de
três dias nos períodos extraordinários, por saber que estão ga-
nhando em dobro sem esforço adicional.

O que se deve mudar, está claro, é o funcionamento da
Casa. E até que surja proposta melhor, devem os líderes de to-
dos os partidos considerar a do líder do PT, José Genoíno. Com
férias intocáveis de apenas um mês por ano, deputados e sena-
dores votarão o que puderem ao longo do ano. Convocações que
oneram o Tesouro e desgastam o Legislaivo, nunca mais. Só em
caso de guerra.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Mesa está inteiramente favorável à pro-
posta de V. Exª.

V. Exª será atendido.
Existem dois pedidos de comunicação inadiável

e a inscrição do Senador Paulo Hartung. Se esses pe-
didos se resumirem ao tempo exato, posso solicitar
do Senador Paulo Hartung que fique em terceiro lu-
gar, embora lhe caiba o primeiro.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em que
todos são unânimes em considerar que o desenvolvi-
mento agrícola é um dos fatores mais importantes
para a retomada do crescimento no País, gostaria de
cumprimentar o Governo do Estado da Bahia e seu
Governador César Borges pelo programa que acaba
de lançar, denominado Agrinvest, por intermédio do
qual o Estado assumirá o pagamento de metade do
índice de atualização utilizado pela instituição finan-
ceira durante o período de carência do financiamento.
Ou seja, no período mais crítico de pagamento do fi-
nanciamento agrícola, que é o período de carência, o
Estado arcará com 50% dos encargos financeiros re-
alizados por agricultores, pecuaristas e também ou-
tras atividades no Estado da Bahia.

É, portanto, um programa de grande alcance.
Espera-se que o Estado gere uma produção agrícola
adicional da ordem de US$420 milhões em seu sexto
ano, criando mais de cem mil empregos e resolvendo
um dos problemas básicos com que têm se defronta-
do nossos agricultores, o excesso de juros e sobretu-
do de correções cobradas em seus financiamentos.

Serão beneficiadas pelo programa as atividades
relativas ao café irrigado, principalmente na região
oeste do Estado, o algodão, a fruticultura irrigada, flo-
ricultura, avicultura, suinocultura, piscicultura, citricul-
tura, caprino/ovinocultura, sobretudo para a região do
semi-árido, e diversos outros programas, como novi-
lho precoce, pecuária de leite, irrigação na região de
Irecê e perfuração de poços para as propriedades ru-
rais. É, portanto, um programa de longo alcance.

No ano passado, o Estado teve um crescimento
de 16% no valor bruto da sua produção agrícola e cre-
io que esse programa tornará ainda mais atrativas as
condições para atrair empreendedores. Graças a
Deus, estamos atraindo diversos agricultores. Da
mesma forma que os gaúchos, os paranaenses e os
catarinenses, hoje, já ocupam grande parte do Esta-
do da Bahia, agora estamos atraindo muitos agricul-
tores paulistas e mineiros para a região do oeste,
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principalmente para a atividade de café irrigado. Cre-
io, portanto, que é um programa de grande alcance
não apenas econômico mas também social, porque
dará mais garantia àqueles investidores na área agrí-
cola.

Devo fazer este registro porque, no momento
em que, infelizmente, estamos assistindo a uma ver-
dadeira guerra contra empresas que estão ampliando
a sua produção em outros Estados, vemos o Gover-
nador do Estado da Bahia dando esse exemplo,
abrindo as suas fronteiras para que agricultores de
todo o País possam ali realizar os seus empreendi-
mentos com condições que considero absolutamente
favoráveis.

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Muito
obrigado.

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

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras Senadoras, Srs. Senadores, em-
bora o assunto se refira ao futuro, vou abordá-lo ago-
ra porque os integrantes da Fifa estão esta semana
no Brasil.

Depois de visitarem vários países do mundo, re-
presentantes da Fifa se encontram no Brasil, indo aos
Estados e vistoriando os estádios de futebol, visando
a Copa do Mundo de 2006. É que o Brasil é um dos
mais sérios concorrentes a sediar a Copa de 2006.
Além das vistorias que os integrantes da Fifa estão
realizando nos estádios, estão também visitando as
autoridades brasileiras.

Os integrantes da Fifa estiveram com o Presi-
dente Antonio Carlos Magalhães, com o Presidente
Michel Temer, com o Presidente da República, com o
Ministro dos Esportes, Rafael Greca, para colher as
impressões dos políticos brasileiros, inclusive pro-
pondo algumas pequenas mudanças na in-
fra-estrutura dos estádios brasileiros e em relação à
visita das delegações estrangeiras, caso a Copa do
Mundo se realize no Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
precisa lutar, realmente, para ser a sede da Copa de
2006. O Brasil é hegemônico no futebol mundial, mo-
dalidade em que é tetracampeão. Os esportes, princi-
palmente o futebol, no próximo século, terão um gran-
de apelo. Tanto é verdade que todos os grandes gru-
pos econômicos e financeiros do mundo, os maiores
investidores, querem e estão investindo no futebol
brasileiro, um futebol feito de magia, de paixão, que
maravilha o mundo inteiro. Por isso, temos que reivin-
dicar a sede da Copa do Mundo 2006 para o Brasil.

Tive a honra também de participar de uma reu-
nião com o Ministro do Esporte e Turismo, Rafael
Greca, com os integrantes da Fifa, com o Zico – nos-
so embaixador, indicado para trazer a Copa para o
Brasil –, com o Presidente da CBF, Ricardo Teixeira.
Foi uma reunião muito produtiva e importante.

Creio que se houver uma união da classe políti-
ca com os desportistas brasileiros teremos essa con-
quista em 2006, trazendo a Copa do Mundo para o
Brasil; quem sabe, conseguiremos o pentacampeo-
nato mundial – em Brasília, Goiânia, Porto Alegre,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador.
Talvez uma dessas nossas capitais sedie a final da
Copa.

É extremamente vantajoso para o País, seja em
função da entrada de recursos, seja da divulgação do
Brasil perante o mundo. Assim, gostaria de antecipar
o meu apoio decisivo à vinda para o Brasil da Copa de
2006.

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

lhães.) – Concedo a palavra, como Líder, ao Senador
Paulo Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs Senadores, farei uma rápida intervenção sobre
um tema que considero da maior importância para a
economia popular e para a vida dos brasileiros. Tra-
ta-se da questão dos remédios, cujos preços vêm ga-
nhando um contorno extremamente delicado, para
não dizer extremamente grave, em nosso País.

Há uma máxima no Congresso Nacional com o
seguinte teor: sabe-se como começa uma CPI, mas
não se pode imaginar como ela terminará, por causa
dos seus imprevisíveis rumos.

E, mais uma vez uma CPI, a dos Medicamentos,
na Câmara dos Deputados, começa a revelar cami-
nhos sombrios sobre a política de preços para os re-
médios no Brasil.

A CPI há de encontrar respostas para todas as
questões que vem levantando. Mas é tempo também
de o Congresso Nacional, o Governo e os órgãos de
defesa do consumidor procurarem esclarecer por
que, nos últimos anos, os preços dos remédios foram
majorados muito acima dos índices inflacionários.

Assustam os números que a imprensa vem re-
velando nos últimos dias sobre o setor, denunciando
abusos nos preços de medicamentos, exorbitantes
margens de lucro das indústrias e remessas exagera-
das desse mesmo lucro para o exterior.

É inaceitável, por exemplo, que os laboratórios
tenham decidido aumentar os preços dos medica-
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mentos em 21% só neste mês de janeiro, enquanto a
inflação medida nas primeiras semanas deste ano
não atingiu sequer 1%. Um contraste muito grande,
21% de aumento para 1% de inflação. Não se justifica
este aumento, se averiguarmos ainda que a inflação
acumulada no ano passado ficou abaixo de 9%, de
acordo com o IBGE.

O jornal O Globo denunciou que há remédios
que tiveram aumento de 300% durante o ano passa-
do. Número que, lamentavelmente, a área econômica
do Governo se nega a reconhecer.

O Jornal do Brasil, por sua vez, publicou repor-
tagem com dados do Conselho Regional de Farmácia
do Distrito Federal, revelando que, no período do Pla-
no Real, os 100 medicamentos mais vendidos no Bra-
sil tiveram aumento médio de 145,14% contra uma in-
flação de 85,30% no mesmo período.

E os números exorbitantes não param aí; outros
dados que saltam aos olhos é quanto ao faturamento
do setor que, no mesmo período, subiu de US$3.2 bi-
lhões, em 1994, para US$11 bilhões no ano passado.

Há mais: relatório do Banco Central, divulgado
pela revista IstoÉ, revela que as maiores indústrias
do setor enviaram ao exterior, por meio das contas
CC-5, US$400 milhões, entre 1996 e 1998.

O Conselho Regional de Farmácia do Distrito
Federal divulgou em alguns jornais que, desde o iní-
cio do Plano Real, a média dos preços dos 300 medi-
camentos mais vendidos no Brasil subiu de US$3.20
para US$6.10, enquanto o custo da matéria-prima im-
portada, isto é importante dizer, caiu 40% nos países
de origem, no mesmo período.

Sr. Presidente, o debate sobre a necessidade
de as autoridades colocarem um freio na política de
preços adotada pelo setor se revela de grande preo-
cupação para todos nós.

Vejamos alguns números: a CPI dos Medica-
mentos divulgou, semana passada, que 50% dos pre-
ços dos medicamentos representam despesas com
propagandas. É claro que este custo vai para o preço
final dos remédios. Ou somos ingênuos de achar que
esse custo não é bancado pelo cidadão usuário de re-
médios?

Há situações, Sr. Presidente, em que o cidadão
toma um remédio de uso contínuo. Um exemplo é o
do aposentado Odemar Guaracy, do Rio de Janeiro,
que compra para a mulher – e essa matéria foi publi-
cada pelo jornal O Globo – por R$51,00 um medica-
mento, o Oestrogel, que na França é vendido, fazen-
do a correspondência com o dinheiro brasileiro, por
R$5,00.

O drama desse cidadão, como disse anterior-
mente, foi publicado em edição da semana passado
do jornal O Globo e é ilustrado com o seu desabafo:
“É mais uma vez o poder econômico dos laboratórios
prejudicando o povo”.

O Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, des-
cartou na semana passada, durante depoimento na
CPI dos Medicamentos, o controle de preço dos re-
médios.

Ao contrário da posição um tanto acomodada do
Ministro, o nosso Partido, o PPS, defende medidas
enérgicas que coíbam tais abusos, como o controle
de preço dos remédios seguido de uma política de go-
verno de atendimento e distribuição de medicamen-
tos que beneficiem sobretudo a população de baixa
renda do nosso País.

Sr. Presidente, falarei agora como economista:
o mercado de remédios não se enquadra em nenhu-
ma das premissas de livre concorrência. Precisa ser
regulamentado desde a publicidade até o preço,
como nos países do mundo afora. Há que se esclare-
cer para a sociedade por que a margem de lucro com
venda de remédios supera 30%, muitas vezes, 40%.
A título de comparação – para que reflitamos sobre o
assunto –, a margem de lucro dos supermercados é
de apenas 2%, 3%.

Não basta o Governo anunciar que mandará in-
vestigar as denúncias de abuso de preços. É preciso
uma interferência direta na relação dos laboratórios
com as farmácias que estão aliançados, mancomu-
nados, como diz nossa população, e adotam uma
promíscua política de “empurroterapia” de remédios
novos sobre uma população em troca de bonifica-
ções. É bom que se faça essa denúncia.

Sr. Presidente, a discussão que o nosso partido
quer travar neste momento, no Congresso Nacional e
na sociedade, até com a participação do Governo, é
sobre a necessidade de em nosso país ser adotada
uma política pública para a fabricação e distribuição
de remédios.

Não se pode negar que o progresso técnico do
setor precisa de altos investimentos em laboratórios
para descobrir e desenvolver novos remédios. Por
outro lado, a grande maioria dos medicamentos de
domínio público podem, e devem, ser vendidos a pre-
ços mais baixos, como ocorrem em outros países,.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Paulo Hartung, V. Exª concede-me um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Com
prazer, ouço V. Exª.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Paulo Hartung, não poderia deixar de fazer um
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aparte para saudar V. Exª pelo pronunciamento e
pela cobrança que faz ao Governo no sentido de esta-
belecer uma política de medicamentos para garantir
na rede pública tanto a produção como a distribuição
de medicamentos, bem como o controle pelo Serviço
de Vigilância Sanitária da introdução de determina-
dos medicamentos no Brasil, que, na América Latina,
é considerado o país que mais permite a circulação
de medicamentos que não são admitidos nos servi-
ços de saúde da Europa e dos Estados Unidos. É
uma verdadeira aberração o número de produtos co-
mercializados no Brasil. Comparando com outros paí-
ses, os percentuais de abusos no Brasil em relação à
quantidade de remédios comercializados que têm
como base o mesmo princípio ativo, a mesma droga,
é de mais de 200%. Além disso, devemos lembrar a
proliferação de farmácias – cuja proporção é de 15
para cada escola – que, sem o controle de farmacêu-
ticos, fazem a política da “empurroterapia”. É neces-
sário o controle do Serviço de Vigilância Sanitária
para que haja produção de medicamentos confiáveis.
Nós, da área de saúde, temos a máxima de que 90%
dos problemas da estrutura anátomo-fisiológica a na-
tureza resolve e cabe a nós não atrapalhar que os ou-
tros 10% sejam resolvidos. Sabemos que há várias
modificações na parasitologia e na bacteriologia, as-
sim como no meio ambiente, as quais surgiram em
função do abuso na utilização de medicamentos.
Existem questões gravíssimas no setor de medica-
mentos, como a produção das famosas anfetaminas,
do Ectasy, dos made in Brasil. Atualmente 35% das
cargas roubadas de caminhões são de medicamen-
tos. A política de medicamentos exige do Governo
Federal o compromisso de garantir que a população
pobre e marginalizada possa ter acesso ao remédio.
Depois de enfrentar várias dificuldades para conse-
guir uma consulta, ou uma internação, para ter aces-
so ao medicamento as pessoas fazem verdadeira pe-
regrinação e sofrem toda sorte de humilhação.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sena-
dora Heloisa Helena, agradeço-lhe o aparte que ofe-
rece a meu pronunciamento porque, na verdade,
dá-lhe um fundamento ainda maior em virtude da for-
mação profissional de V. Exª.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Permite-me um aparte, nobre Senador Paulo Har-
tung?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Antes
de continuar meu pronunciamento, gostaria de con-
ceder um aparte ao Senador do Rio de Janeiro, Ro-
berto Saturnino.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Nobre Senador Paulo Hartung, também quero saudar
V. Exª pelo pronunciamento oportuno sobre esse pro-
blema que está afligindo toda a população brasileira.
A Senadora Heloisa Helena citou, com muita proprie-
dade, questões gravíssimas que se passam no setor
de fabricação e venda de medicamentos no Brasil.
Quero acrescentar que problemas gravíssimos tam-
bém ocorrem no órgão do Governo que deveria fisca-
lizar o cartel dos medicamentos. As declarações do
Presidente do Cade, Sr. Gesner Oliveira, ontem na
CPI dos Medicamentos da Câmara dos Deputados,
são chocantes, Senador Paulo Hartung. Li hoje, no
Jornal do Brasil, a transcrição das declarações do
Sr. Gesner Oliveira e fiquei estarrecido. Referindo-se
ao Cade, ele disse: “Não estamos devidamente apa-
relhados. O nosso orçamento é ridículo, e a redução
dele é inadmissível. Não se faz poesia; é preciso re-
cursos”, reclamou Gesner Oliveira. O orçamento do
Cade para este ano é de R$9 milhões. Ele reconhe-
ceu que a atuação do Cade não é muito satisfatória,
por causa de sua magra estrutura. Pergunta: “A quem
interessa esse desaparelhamento?”, para responder,
em seguida: “Aos cartéis. A máquina do Estado está a
serviço do Capital.” Essa é uma declaração do Sr.
Gesner Oliveira, Presidente do Cade.

Então, Sr. Senador, onde estamos? Essa políti-
ca de desmonte do Estado está produzindo coisas
dessa natureza. São declarações absolutamente sin-
ceras, sem nenhuma motivação que não a de expres-
sar a verdade e a aflição que ele, Gesner Oliveira,
está vivendo por incapacidade completa do órgão
que preside de fiscalizar os abusos que V. Exª, muito
bem e muito oportunamente, está denunciando aqui
no Senado.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sena-
dor Roberto Saturnino, agradeço e acolho o aparte
que V. Exª me oferece, o qual, na verdade, comple-
menta este pronunciamento. V. Exª traz essa proble-
mática da falta de ação enérgica do Governo em rela-
ção a esse problema tão grave, que afeta os pobres
do nosso País, afeta este Parlamento, que esteve de-
bruçado sobre a questão da miséria, da pobreza e da
exclusão social nos últimos meses, e afeta direta-
mente a qualidade de vida do cidadão de menor pos-
se em nosso país.

A declaração do presidente do Cade, na verda-
de, complementa o depoimento que ele deu aqui no
Senado em uma reunião de que eu e V. Exª participa-
mos. Naquela ocasião ele já denunciava o desmonte
e a desarticulação do Cade.
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Quero associar-me às palavras de V. Exª – e
também às do Dr. Gesner –, cobrando uma ação do
Governo no sentido de aparelhar esse órgão impor-
tante, para combater os cartéis, para combater os
abusos na área econômica, principalmente em seto-
res como esse. Eu já disse aqui, como economista, é
uma área de concorrência imperfeita, que precisa de
uma intervenção. Quando não intervém, o Governo,
na verdade, está assumindo um lado, que é o lado da
espoliação, que é o lado do descontrole, que é o lado
da exploração dos mais pobres, dos aposentados,
dos desempregados, e assim por diante.

Para terminar, Sr. Presidente, há outras dificul-
dades a serem enfrentadas além de todas as que já
mencionamos. A tributação sobre o setor requer ur-
gente discussão por este Parlamento. Isso passa ne-
cessariamente por uma reforma tributária, reforma
essa que, diga-se de passagem, eu, pessoalmente,
tenho defendido em constantes pronunciamentos
não só no Senado da República, mas também em de-
bate com a sociedade.

Vejamos o caso do ICMS sobre o produto. No
Brasil, em média esse imposto tem a alíquota de
18%, enquanto em países como Argentina, Alema-
nha, Bélgica, França, Holanda, Dinamarca e Itália, só
para citar alguns países, a incidência de tributo tem
uma variação de 2,1% a 12,8%, diferença também
brutal. Também esse é um fato em que precisamos in-
tervir. Estamos discutindo a reforma tributária, e essa
é a hora de intervir, tendo em vista que a questão dos
remédios é essencial na vida do nosso povo.

Para encerrar, Sr. Presidente, o nosso partido, o
PPS, não poderia deixar de ressaltar aqui o importan-
te trabalho que está sendo desenvolvido pela CPI dos
medicamentos.

A expectativa do nosso partido é a de que os re-
sultados da CPI propiciem ao Legislativo, mais uma
vez, ao Legislativo, mais uma vez, a oportunidade de
dar respostas à sociedade sobre as tantas distorções
verificadas no setor conforme a imprensa vem denun-
ciando e conforme o decorrer desse pronunciamento
permitiu que nós e os colegas aparteantes pudésse-
mos oferecer ao Senado da República e ao País.

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

lhães) – Quero, mais uma vez, salientar a presença,
nesta quinta-feira, de 79 Srs. Senadores. Nunca o
Senado contou com um comparecimento tão maciço.

Desejo ainda avisar aos Srs. Senadores que
sexta-feira, amanhã, e segunda-feira próxima não ha-
verá sessão deliberativa; terça-feira, quarta-feira e
quinta-feira próximas, haverá sessão deliberativa.

Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cândi-
do por permuta com o Senador José Eduardo Dutra.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 1999 foi
um ano muito difícil para o Brasil como um todo, mas
particularmente para a classe trabalhadora. Foi o ano
em que o desemprego atingiu os maiores índices da
nossa história, com todas as suas desastrosas con-
seqüências: o aumento da fome, da miséria, das difi-
culdades do trabalhador e, o que e pior, o aumento da
violência em todas as grandes cidades deste País.

Para se ter uma idéia, no Rio de Janeiro, no ano
passado, houve mais assassinatos do que durante os
seis anos de guerra da Bósnia Herzegovina. Em São
Paulo ocorreu o mesmo. Na cidade de São Paulo, no
ano de 1900, houve apenas 15 assassinatos; entre-
tanto, ao final do século, foram mais de seis mil as-
sassinatos registrados. Isso bem demonstra o cresci-
mento da violência em nosso País, principalmente
nas grandes cidades, conseqüência da miséria, do
desemprego, da fome e do desajuste da sociedade.

No ano passado, a sociedade discutiu, em todos
os seus segmentos, uma proposta de combate à
fome com vistas a minorar as dificuldades do povo
brasileiro. O Senador Antonio Carlos Magalhães
apresentou, no Senado Federal, um projeto de com-
bate à fome, bem como outros projetos foram apre-
sentados. Esperamos, assim, que, em 2000, alguma
iniciativa seja efetivamente realizada para melhorar a
situação do povo brasileiro, haja vista que, até agora,
nada saiu do papel.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso,
como sempre faz, tem demonstrado a sua insensibili-
dade em relação à miséria do nosso povo. Ontem,
nesta tribuna, o Senador Eduardo Suplicy fazia co-
mentários sobre um jantar, ocorrido no Palácio da
Alvorada, onde Sua Excelência, o Presidente, afirma-
va estar disposto a discutir com a Comissão de
Assuntos Econômicos a questão do combate ao de-
semprego e à miséria. Imaginem só! Qual seria a no-
vidade?! Primeiramente, essa discussão já estaria
ocorrendo tardiamente, pois já deveria ter sido levada
a efeito há muito tempo. Além disso, queremos saber
quais as medidas concretas que o Presidente da Re-
pública tem adotado em relação ao combate à fome e
à miséria, pois não nos parece que Sua Excelência
tenha sensibilidade para tratar do tema. A prova está
aí: o Chefe do Executivo Federal pretende enviar ao
Congresso Nacional um pacote de medidas que tra-
tam de matéria referente à flexibilização das relações
de trabalho, flexibilizando-se, pois, direitos trabalhis-
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tas. Trata-se, na verdade, de um instrumento para re-
tirar dos trabalhadores conquistas já há muito asse-
guradas.

Como o Presidente da República quer contribuir
para acabar com a miséria e o desemprego se propõe
retirar dos trabalhadores suas conquistas no campo
das relações de trabalho? E, nesta Casa, há alguns
companheiros Senadores que já disseram mesmo
que o que se deseja extinguir não são mais que pen-
duricalhos. Então, pergunto: férias, 13º salário, Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, repouso semanal
remunerado e licença-maternidade são pendurica-
lhos? São, isto sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
direitos dos trabalhadores.

Portanto, se o Presidente da República, ao pas-
so que afirma seu desejo de discutir com o Senado e
com a Comissão de Assuntos Econômicos a questão
do combate à miséria, ao mesmo tempo, objetiva en-
viar ao Congresso propostas de flexibilização dos di-
reitos trabalhistas, Sua Excelência não está, na ver-
dade, pretendendo ajudar. Na realidade, está queren-
do contribuir para acentuar ainda mais as dificuldades
já vividas pelos trabalhadores brasileiros.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
pacote de alterações na legislação trabalhista a ser
encaminhado ao Congresso Nacional pelo Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso, até o final deste mês,
representa uma verdadeira volta à escravidão.

A flexibilização de direitos trabalhistas como fé-
rias, horas extras, 13º salário, aviso prévio e Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, ao contrário do que
disse em seu discurso o Ministro do Trabalho e
Emprego, Francisco Dornelles, não aumentará o ní-
vel de emprego no mercado de trabalho. Inversamen-
te, os países que aplicaram esse receituário elevaram
consideravelmente o desemprego e degradaram as
condições de vida dos trabalhadores.

Fernando Henrique Cardoso e Francisco Dor-
nelles querem alterar o art. 7º da Constituição Federal
mediante uma simples ressalva no texto. Assim, o ar-
tigo passaria a ter seguinte redação: ”São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vi-
sem à melhoria de sua condição social, ressalvada a
negociação coletiva (...)“. Com a alteração proposta,
os direitos assegurados aos trabalhadores em nível
constitucional só seriam válidos se acordo, conven-
ção ou contrato coletivo de trabalho não dispusessem
de outra forma.

No ensaio “Brasil: a retirada dos direitos sociais
e trabalhistas”, publicado no livro Neoliberalismo:
América Latina, Estados Unidos e Europa, o pensa-

dor marxista norte-americano Prof. James Petras nos
fala sobre a flexibilização dos direitos trabalhistas:

Flexibilização laboral é o conceito colocado em
oposição aos direitos trabalhistas. Sob direitos traba-
lhistas, os trabalhadores têm escolhas e condições
estabelecidas que limitam horas de trabalho e esta-
belecem padrões de segurança e saúde, férias, dis-
pensa por saúde etc. De acordo com os ideólogos da
flexibilização laboral, esses direitos trabalhistas são
rígidos. Eles argumentam que os empregadores de-
veriam estar livres para organizar o trabalho, sem
qualquer limitação: poder absoluto dos empregado-
res sobre o trabalho é disfarçado como flexibilidade.
Segundo esta visão neoliberal, trabalhador é para es-
tar sujeito às regras do capital, sem direitos. O termo
flexibilização laboral significa que o trabalhador não
tem nenhum direito e que o capital possui todos os di-
reitos.

Outra informação importante nos dá o professor
e economista Márcio Pochman, da Universidade de
Campinas. Em entrevista publicada na imprensa,
Pochman lembra que ”os custos do trabalho são hoje
a terça parte do que eram em 1994, e essas medidas
facilitam a vida dos patrões“. Portanto, podemos afir-
mar ser mais uma falácia do Governo a questão dos
”elevados custos da mão-de-obra“.

As duas propostas de emenda à Constituição,
uma delas alterando o art. 7º da Carta Magna, supri-
mindo direitos, e a outra, instituindo um regime jurídi-
co diferenciado para empregados das pequenas e mi-
croempresas, antes de serem apreciadas por esta
Casa, deveriam ser precedidas de um amplo debate
na sociedade.

Parece muito simpática a idéia da livre negocia-
ção. Mas cabe uma pergunta: negociação de verdade
pressupõe alguma satisfação para ambas as partes.
Na proposição do Governo, a premissa é de que o tra-
balhador abra mão de conquistas, aliás, que deman-
daram muita luta e não caíram do céu. Ou seja, é ins-
tituir a ”lei da selva“, o salve-se quem puder.

Segundo estimativas do Dieese, neste ano o de-
semprego nas principais regiões metropolitanas do
País deve girar em torno de 20%. Dizer que vai dar
poder aos sindicatos patronais e de empregados de
negociar direitos, através de contratos coletivos de
trabalho é balela. Nós, sindicalistas da CUT, defende-
mos o contrato coletivo de trabalho. Mas um acordo
que garanta, minimamente, o que já foi conquistado.
O Governo FHC, mesmo com a falência do projeto
neoliberal, continua defendendo a primazia do capital
sobre o trabalho e quer convencer-nos que o pescoço
pode fazer acordo com a forca ou a guilhotina.
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A CUT, em nota divulgada no último dia 5, man-
dou um recado ao Presidente: ”Que o Governo não se
iluda. A CUT não medirá esforços na organização e
mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus
direitos“. O documento ainda esclarece que a Central
Sindical é favorável ao contrato coletivo de trabalho,
mas que este deve ser um instrumento de melhoria
de vida dos trabalhadores, e não uma desculpa para
a retirada de direitos.

A direção nacional da CUT lembra ainda que o
contrato coletivo deve avançar a partir de um patamar
mínimo de direito, sendo este os direitos que cons-
tam, atualmente, no art. 7º da Constituição e na CLT.
”Isto para que se possa garantir a proteção da lei a
trabalhadores sem representação sindical, ou mesmo
categorias profissionais representadas por sindicatos
fantasmas ou, pior ainda, fantoches“.

Além do incentivo à precariedade da legislação
trabalhista, FHC radicaliza na sua postura neoliberal,
tentando enganar a opinião pública ao afirmar que,
facilitando a importação de máquinas e equipamen-
tos usados na indústria, vai estimular o crescimento.
É mais uma falácia, e vou citar um exemplo de meu
Estado: fez-se um grande alarde da instalação da
Volkswagen, em Resende, no sul do Rio de Janeiro.
Os equipamentos e máquinas de última geração vie-
ram, mas é bom lembrar que esta fábrica gerou pouco
menos de 500 empregos diretos.

A alteração do art. 179 da Constituição, criando
um regime jurídico diferenciado para as micro e pe-
quenas empresas, é outra armadilha. Se o Governo
estivesse realmente preocupado com estas empre-
sas, deveria implementar uma verdadeira política in-
dustrial, criando linhas de crédito subsidiadas para o
setor que, é bom lembrar, é um dos maiores empre-
gadores do País. Poderia baixar a indecente taxa de
juros, fazer uma reforma tributária que poupasse a
micro e pequena empresa e taxasse as grandes fortu-
nas e o capital especulativo.

Mas FHC segue subserviente ao capital finan-
ceiro. Este ano, o Governo vai tentar perpetrar mais
uma crise de lesa-pátria: atendendo às ordens do
FMI, o Banespa, o maior banco estadual do País,
pode ir a leilão. E aqui cabe lembrar o que foi a privati-
zação do banco do meu Estado, o Banerj. O Estado
do Rio de Janeiro assumiu uma dívida de mais de
R$9 bilhões, sendo que o banco foi vendido, ou me-
lhor, doado, ao Grupo Itaú, por R$311 milhões, meta-
de do montante em moedas podres.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concordo
com o jurista Evandro Lopes, Presidente da Associa-
ção dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Rio de

Janeiro – Amatra, que afirmou ser o projeto defendido
pelo Executivo pura extinção de direitos que conside-
ramos fundamentais para a dignidade do trabalhador.
Segundo ele, pesquisas demonstram ser o Brasil um
dos países de maior nível de flexibilização do mundo.
Evandro Lopes ainda comparou o atual Presidente a
uma foto em negativo de Getúlio Vargas, que instituiu
a legislação trabalhista.

Fazendo comparações, diria que o professor
Fernando Henrique Cardoso é um Robin Hood às
avessas: tira dos pobres para dar aos ricos.

Quem sente na carne, há mais de cinco anos,
uma demonstração clara desta política desumana
são os servidores públicos da União. A inflação está
aí de volta. O engodo de uma quimérica estabilidade
foi soterrado pela realidade. Seria a hora de mudar os
rumos da política econômica? Para o Presidente e os
iluminados da equipe econômica do governo, a res-
posta é não. Então, quem paga o pato mais uma vez?
O servidor público.

A taxação do adicional e férias desses trabalha-
dores é mais uma imoralidade deste governo. O que
justifica descontar, em 11%, a título de contribuição
previdenciária, o adicional de um terço do salário.
Será que após a aposentadoria os servidores terão
direito a férias?

Até mesmo quem conseguiu liminar na Justiça
contra o desconto, como os fiscais da Receita Fede-
ral, foram taxados. Aliás, este governo vem se especi-
alizando em descumprir decisões judiciais. Os 5.792
guardas de endemias da Fundação Nacional de Saú-
de ganharam, no dia 13 de dezembro do ano passa-
do, a sua reintegração, mas o Ministro da Saúde,
José Serra, insiste em não cumprir a sentença.

Espero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
uma reflexão, e felizmente vejo, inclusive de Parla-
mentares da base de sustentação do Governo, uma
postura contrária a essas malsinadas propostas.

O debate sobre a questão da pobreza polarizou
esta Casa no ano que passou. Neste ano, os debates
devem se ampliar, e temos a obrigação de debater e
encaminhar proposições que melhorem o nível de
vida dos brasileiros, para que tenham emprego e me-
lhores salários. Não é com iniciativas que reduzem
ainda mais os escassos direitos do trabalhador que o
País vai superar a crise. Continuo a insistir: só a mu-
dança dos rumos da política econômica do Governo,
o rompimento com o FMI e a suspensão do pagamen-
to da dívida externa podem ser indícios, neste ano do
Jubileu, de que poderemos resgatar uma dívida soci-
al do tamanho dos 500 anos do Brasil.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Geraldo Cân-
dido, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Cân-
dido, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Cân-
dido, o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em meu pronunciamento falarei
sobre um um tema que considero de grande relevân-
cia, a questão da defesa civil nacional.

Sempre tenho dito que o Brasil é um país impre-
vidente, e essa imprevidência ocorre não só em rela-
ção ao Governo Federal, ela se estende também aos
Governos Estaduais e Municipais.

Quando as catástrofes acontecem, todos nós
somos, como se diz na gíria, pegos de calças nas
mãos e ficamos surpresos.

É em função disso, Sr. Presidente, que hoje rea-
presento a proposta que já tramitava na Casa, em
função do término do ano legislativo. Com a convoca-
ção extraordinária, venho reapresentar hoje, à Mesa,
dois projetos: para que se crie um Fundo Nacional de
Defesa Civil no Brasil e, na criação deste Fundo, ter-
mos uma divisão entre o Governo Federal, os Gover-
nos Estaduais e os Governos Municipais, a fim de
nos prevenirmos, pelo menos em parte, em relação
às enchentes, aos vendavais, às catástrofes e assim
por diante.

Sr. Presidente, temos hoje, no Brasil, algumas
leis, como por exemplo a Lei Rouanet, que privilegia
a cultura com incentivos, o que é necessário e con-
cordamos, mas, quando acontecem as catástrofes,
as vítimas geralmente ficam à mercê de tudo, porque
não há nenhuma previdência e nenhuma medida cau-
telar para que possamos, de antemão, estar preveni-
dos para socorrer. Em função disso, passo a relatar
algumas considerações em relação a essa matéria.

É com uma certa tristeza que, mais uma vez, ve-
nho a esta tribuna falar sobre enchentes e inunda-
ções. Tristeza e revolta não apenas pelos milhares de
desabrigados e pelas dezenas de mortos, mas tam-

bém pelo descaso com que o Poder Público tem trata-
do a questão.

Juntamente com as notícias sobre desabamen-
tos, estradas interrompidas, mortes e desabrigados,
vêm também os informes de quão antiga é a situação.
Segundo o próprio jornalista Udo Simões (Correio
Braziliense, 7-1-2000), desde o Brasil Colônia acon-
tecem tais enchentes. Imaginem como esse proble-
ma tem se agravado nos últimos 50 anos com a ocor-
rência de um processo de urbanização desordenado!
A probabilidade da ocorrência de desastres e calami-
dades, como a deste ano, cresce em proporção direta
com o rápido e desordenado adensamento populaci-
onal, realizado em condições de inadequado uso do
solo, da água e de outros recursos naturais, degra-
dando o meio ambiente e intensificando o risco.

Somente nos últimos dez anos, cerca de 500
pessoas morreram em conseqüência das enchentes
e desabamentos. A imprensa chama os episódios de
”tragédias anunciadas“ porque todo mundo já sabe
que ocorrerão, mas ninguém toma providências ne-
cessárias para preveni-las.

As leis urbanísticas que proíbem a construção
de residências a menos de 15 metros dos leitos dos
rios não são obedecidas; as pessoas pobres, sem
condições de adquirir terrenos em locais seguros,
constróem nas encostas dos morros, sem nenhuma
segurança. É tal o descaso das autoridades munici-
pais, que a capitã da Defesa Civil do Estado de São
Paulo, Eliane Nikoluk Scachetti, reconhecendo a ino-
perância das fiscalizações municipais, fez o seguinte
desabafo: ”Para nós, sobra apenas o problema.“

Vejamos um pequeno balanço da situação, se-
gundo os jornais e as revistas dos últimos dias:

”(...) beirou os 90.000 flagelados, 17 ci-
dades em estado de calamidade pública e
outras 18 em situação de emergência; Pelo
menos 36 pessoas morreram, segundo os
boletins da Defesa Civil divulgados na sex-
ta-feira 7 – a maioria nas regiões serranas e
ribeirinhas de Minas Gerais, São Paulo e
Rio de Janeiro.“ (Veja, 12-1-2000);

Um outro assunto:

”Vinte e sete rodovias federais estão
com trechos interditados; O último balanço
da Defesa Civil registra que, só no Sul de
Minas, as indústrias perderam R$500 mi-
lhões; Minas contabiliza 12 mortos pelas en-
chentes; A Defesa Civil informou que 14
pessoas morreram e outras 4,6 mil estão
desabrigadas em conseqüência das últimas
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enchentes no Estado de São Paulo.“ (JB,
10-1-2000).

Não bastasse a falta de previdência da situação
de calamidade, uma vez acontecidos esses fatos,
não existe uma política de socorro às vítimas. Segun-
do um secretário estadual de São Paulo, somente na-
quele Estado, seriam necessários R$30 milhões para
a reconstrução das áreas atingidas e auxílio à popula-
ção desabrigada. Desse total, mais de R$15 milhões
seriam destinados à recuperação das estradas des-
truídas pela enchentes. Entretanto, os recursos que o
Governo Federal tem oferecido para as enchentes
não passam de ”migalhas“, no dizer do Governador
de um Estado do Sudeste.

A Imprensa dá conta de que o Governo Federal
teria liberado R$5 milhões para as obras de recupera-
ção das cidades alagadas nos Estados no Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais e São Paulo. Outros R$7,5 mi-
lhões teriam sido liberados para a compra de remédi-
os, alimentos, agasalhos e colchonetes. Segundo a
mesma fonte, ”a verba representa um quarto do que
está previsto no Orçamento do ano passado para as
obras de prevenção de enchentes nos Estados atingi-
dos. O dinheiro, porém, não chegou a ser repassado.
Para este ano, a proposta do Orçamento novamente
não prevê verbas contra enchentes na Região Sudes-
te“. Não prevê nada, como se nada existisse.

Não mais falarei sobre esses fatos, Sr. Presi-
dente, porque eles são do conhecimento de todos.
Mas falarei sobre nossas iniciativas, que datam de al-
guns anos, para que haja provisão de recursos e,
conseqüentemente, possam ser previstas ações que
evitem tantos danos.

Trata-se de dois projetos de lei. O primeiro pre-
vê auxílio às entidades de defesa civil e a fundos de
defesa civil, possibilitando que doações a entidades
de defesa civil sejam deduzidas do Imposto de Renda
de pessoas jurídicas, observado o limite de 2% do lu-
cro operacional das empresas. O Projeto prevê tam-
bém a dedução referente a doações feitas a fundos
de defesa civil.

Proponho isso porque o País se ressente da fal-
ta de uma estrutura de defesa civil adequada ao ta-
manho e à complexidade de sua população e, princi-
palmente, de suas regiões metropolitanas. E os re-
cursos obtidos pelas entidades e fundos de defesa ci-
vil se destinariam a cobrir exatamente os prejuízos
causados por enchentes, catástrofes, vendavais
como os desse ano.

Como temos assistido, o aparato da Defesa Ci-
vil não tem sido capaz de fazer frente às emergências
que surgem. O Governo Federal fica liberando verbas

de improviso, verbas que são escassas para enfren-
tar o problema.

Esse projeto de lei tem amparo na Constituição
Federal, que, em seu art. 6º, inclui o direito à seguran-
ça entre os direitos sociais, Sr. Presidente. Sem dúvi-
da, aí está compreendido o direito à segurança à vida
e do patrimônio, em face da possibilidade de ocorrên-
cia de desastres naturais ou decorrentes da vida em
sociedade.

É a mesma Constituição, no art. 21, XVIII, que
determina a competência da União para ”planejar e
promover a defesa permanente contra as calamida-
des públicas, especialmente as secas e inundações“.

O problema é que a execução das atividades de
defesa civil é feita por Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, de acordo com o Decreto nº 97.274, de 16 de
novembro de 1988. Como se tem visto, lamentavel-
mente, porém, é geral e persistente a falta de recur-
sos. Estados, Distrito Federal e Municípios lutam com
imensas dificuldades para instalar, equipar e fazer
funcionar seus órgãos de Defesa Civil.

Além disso, o Funcap – Fundo Especial para
Calamidades Públicas, instituído para socorrer finan-
ceiramente nos momentos de crise e para possibilitar
investimentos na área, está inoperante, visto que são
minguados os recursos a ele destinado.

Por isso, proponho, Sr. Presidente e nobres Co-
legas, que seja feita a captação de recursos das em-
presas, que teriam o valor das doações descontado
do Imposto de Renda. Aparentemente, isso represen-
ta renúncia de receita; mas, na verdade, essa dedu-
ção possibilitará um mecanismo mais ágil para que a
União colabore financeiramente para a missão que,
embora executada pelos membros da Federação, é
sua por força constitucional.

A possibilidade de que pessoas físicas e jurídi-
cas possam fazer contribuições a órgãos e fundos de
defesa civil, com abatimentos correspondentes em
seu Imposto de Renda, está, além disso, vinculada à
idéia de esforço e solidariedade comunitárias, isto é,
os contribuintes farão maior ou menor uso da permis-
são legal, na medida em que se sentirem convenci-
dos da importância de manter, em seu próprio benefi-
cio, órgãos de proteção contra calamidades.

Estarão presentes, então, dois fatores que mo-
dernamente são muito valorizados nas relações cida-
dão/Estado: primeiro, o fator adesão voluntária, na
medida em que o cidadão reconheça a necessidade e
a importância do serviço público; o segundo, o fator
controle social, pois somente a qualidade e a eficiên-
cia do serviço levarão o cidadão a fazer e a repetir as
doações.
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É importante ressaltar que, ao se permitir a re-
dução do Imposto de Renda como instrumento de fi-
nanciamento de defesa civil, na verdade já estará im-
plícita a contrapartida estadual e municipal, na medi-
da em que da arrecadação daquele imposto, quase
metade tem destinação aos fundos de participação
federativa. Trata-se, portanto, de um esforço conjun-
to, e não apenas um sacrifício da União.

Meu segundo projeto institui a Contribuição so-
bre Seguros e altera a legislação sobre o Fundo
Especial para Calamidades Públicas, também com o
objetivo de prover recursos para a Defesa Civil.

Essa contribuição incidirá sobre operações de
seguros privados de coisas, pessoas, bens, respon-
sabilidades, obrigações, direitos e garantias contrata-
dos ou cujos sinistros devam ser liquidados no País.
O produto da arrecadação da Contribuição sobre Se-
guros constituiria receita do Funcadec – Fundo Espe-
cial para Calamidades Públicas e Defesa Civil, um
mecanismo que substituiria o atual Fundo Especial
para Calamidades Públicas – Funcap. Tais recursos
seriam empregados segundo planos de aplicação es-
peciais, em consonância com os planos e programas
globais e setoriais aprovados pelo Conselho Nacional
de Defesa Civil – Condec.

Pelo menos 70% dos recursos do Fundo seri-
am, anualmente, aplicados em empréstimos a pesso-
as jurídicas de direito público para que fossem feitos
investimentos em equipamentos e instalações físicas
para órgãos de defesa civil, em especial para corpos
de bombeiros. Até 15% dos mesmos recursos poderi-
am ser, anualmente, destinados a transferências e
doações a entidades voltadas para a defesa civil,
desde que, também, vinculadas a projetos de investi-
mento. Outros 15% poderiam ser destinados a proje-
tos de desenvolvimento do setor de seguros, em es-
pecial os relacionados a estudos e pesquisas técni-
cas, capacitação de pessoal e campanhas educati-
vas junto ao público.

A idéia desse segundo projeto é criar uma fonte
de recursos que possa dar suporte a um sistema de
defesa civil adequadamente organizado, dotado de
recursos humanos suficientes e bem adestrados, as-
sim como de instalações e equipamentos de vital im-
portância para a sociedade.

A contribuição que se propõe instituir tem base
no art. 149 da Constituição Federal, classifica-se
como Contribuição de Intervenção no Domínio Eco-
nômico. Trata-se de espécie parafiscal que se carac-
teriza por possibilitar a captação de recursos num se-
tor econômico, devendo suas aplicações beneficia-
rem esse mesmo setor.

A contribuição proposta se destinará, basica-
mente, a equipar toda a estrutura de Defesa Civil do
País, em especial os Corpos de Bombeiros, Sr. Presi-
dente. Com os investimentos no setor, é certo que
não apenas a prevenção, mas o socorro em eventos
de calamidade deverão minorar em muito a freqüên-
cia, a intensidade e seus efeitos, de tal sorte que a in-
dústria de seguros será beneficiada diretamente com
a redução dos riscos. Espera-se que, a médio e longo
prazos, a diminuição dos riscos provoque o aumento
da margem de lucro das seguradoras e/ou a queda
dos prêmios cobrados, possibilitando, nesse caso, a
ampliação do mercado segurador.

Não tenho dúvida, Srªs e Srs. Senadores, que
os problemas causados pelas enchentes só serão re-
solvidos no dia em que nossas autoridades – munici-
pais, estaduais e federais – possibilitarem condições
dignas de moradia a nossas populações urbanas; no
dia em que os cursos de água urbanos receberem o
devido tratamento; no dia em que rios e riachos dei-
xem de ser a lata de lixo da população; no dia em que
encostas e morros sejam devidamente protegidos; no
dia em que os moradores da periferia tiverem assegu-
rado seu direito constitucional à moradia.

Costumo dizer que somos um país impreviden-
te, um país onde as decisões mais importantes e im-
prescindíveis só acontecem quando a tragédia já está
consumada. Mas nem tudo é assim. Vejamos, por
exemplo, a cultura brasileira, premiada e reconhecida
internacionalmente graças aos esforços governa-
mentais de atração do empresariado, da iniciativa pri-
vada que, valendo-se dos incentivos fiscais, apóia a
produção cultural, contribui com a preservação da
nossa memória e permite a valorização dos nossos
costumes.

A Lei nº 8.313, de 1991, conhecida como Lei
Rouanet, prevê que o doador ou patrocinador poderá
deduzir do imposto devido os valores efetivamente
contribuídos em favor de projetos culturais. No caso
de pessoas físicas, 80% das doações e 60% dos pa-
trocínios. No caso de pessoas jurídicas, 40% de doa-
ções e 30% dos patrocínios. A chamada Lei do Audio-
visual limita em 3% a dedução do imposto devido tan-
to para pessoas físicas quanto jurídicas. O abatimen-
to do imposto incidente na remessa de lucros decor-
rentes da exploração de obras audiovisuais estrange-
iras no território brasileiro chega a 70%. Para se ter
uma idéia, a produção cultural brasileira movimentou,
só no ano de 1997, cerca de R$6,5 bilhões, o que re-
presenta praticamente 1% do PIB nacional e a gera-
ção de 160 postos de trabalho para cada milhão de
reais investido na cultura. Somente a Lei Rouanet foi
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responsável pela viabilização de 83,5% dos projetos
aprovados entre 1996 e1997. Hoje são mais de 30
leis que incentivam os investimentos em cultura, en-
tre federais, estaduais e municipais.

O que significa isso? Significa que o nosso patri-
mônio cultural está muito bem servido e, por isso,
apresenta resultados cada vez mais satisfatórios.
Busquei na cultura um exemplo que dá certo, em que
o Governo formulou propostas e buscou parceiros.
Essa mesma fórmula deve ser utilizada para fomen-
tarmos a Defesa Civil neste País, pondo fim as tragé-
dias anunciadas e ao catastrofismo.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Com muita honra, nobre Senador.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senador
Casildo Maldaner, quero aplaudir a iniciativa de V. Exª
em trazer a debate a necessidade de discussão pela
sociedade e o Poder Público do fortalecimento do sis-
tema de defesa civil em nosso País. Todos os anos
assistimos a cataclismos, como o incêndio em Rorai-
ma, que vivi de perto, e ainda as chuvas e inundações
no Centro-Oeste, que se abatem ano a ano sobre o
Brasil, sem que tenhamos ainda estruturado uma atu-
ação sistemática de defesa civil, inclusive com com-
ponentes financeiros que possam efetivamente dimi-
nuir o impacto e o sofrimento das populações. V. Exª,
baseado nos fatos que vêm ocorrendo e que vêm
sendo divulgados pela mídia nesses primeiros dias
do ano 2000, traz a debate um assunto extremamen-
te importante. Aplaudo a sua iniciativa e espero que
tenhamos condição de discutir, na Comissão de
Assuntos Sociais, principalmente, como também na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, me-
canismos que possam fazer com que não só o Poder
Público mas também segmentos da sociedade articu-
lem-se e organizem-se de forma a enfrentar esses
problemas que, infelizmente, ocorrem todos os anos.
Portanto, aplaudo a intenção de V. Exª, que traz um
assunto extremamente importante. Sem dúvida ne-
nhuma, o sofrimento e o drama vividos por milhares
de famílias no nosso País hoje é algo que precisa ter
resposta da classe política e do Poder Público. Meus
parabéns.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Senador Romero Jucá, agradeço e recolho com mui-
ta honra o aparte de V. Exª, que enobrece e vem ao
encontro das teses que estamos a pregar. V. Exª vi-
veu, em seu Estado, o drama das queimadas. A toda
hora, há fatos como esse, sejam vendavais, enchen-
tes, cataclismas, e, por essa razão, prego o imediato

aparelhamento dos organismos de defesa civil no
Brasil, para que eles possam prestar a ajuda humani-
tária necessária. Sendo assim, apelo ao espírito de
solidariedade dos meus Pares para que apóiem es-
ses dois projetos que estou apresentando à Mesa. É
certo que não evitaremos todas as calamidades, mas,
em compensação, poderemos diminuir muito o sofri-
mento das vítimas neste País. Quando as catástrofes
ocorrem, quando todos esses casos estão a nos ron-
dar, as vítimas são milhares, somos imprevidentes e
ainda não temos mecanismos organizados no Brasil.

Por isso, apresento essas duas propostas para
transformá-las em lei, uma, visando a criação de um
fundo nacional, a fim de que a pessoa física e a pes-
soa jurídica possam abater uma certa importância do
seu Imposto de Renda para jogá-la nesse Fundo, tal
como ocorre com a Lei Rouanet, que incentiva a cria-
ção, a preservação, enfim a tradição da cultura brasi-
leira. O outro projeto prevê que de todo seguro e tra-
go o exemplo do próprio automóvel assegurado hoje
se abata 0,5% para que essa importância se destine
ao Fundo Nacional de Defesa Civil. Desse montante,
o Governo Federal, a Defesa Civil Nacional ficaria
com um terço, algo em torno de 33%. O outro terço
seria distribuído aos respectivos Estados da Federa-
ção, às suas Defesas Civis estaduais e organizadas,
e o último terço, para fechar o inteiro os três terços –,
destinar-se-ia às Defesas Civis municipais a fim de se
organizarem, estruturarem-se e, de acordo com o que
se estipula na lei, aplicarem. Dessa forma, não só o
Governo Federal, mas também os Governos estadu-
ais e municipais estariam um pouco prevenidos em
relação a possíveis catástrofes que possam ocorrer
no Brasil. Assim, também seria destinada alguma ver-
ba aos Corpos de Bombeiros Voluntários no Brasil.

Santa Catarina, Sr. Presidente, é um exemplo
nesse sentido, pois vive de pires na mão, buscando
na sociedade alguns recursos para a sua manuten-
ção, uma vez que o Estado não participa com nada do
seu orçamento. Não há, sequer, um fundo de defesa
civil organizado nos Municípios e nos Estados para
contemplar essas entidades. Evidentemente, pode
não ser melhor do que a questão da cultura, mas é
fundamental a instituição dessa medida no País, a fim
de que sejamos pelo menos um pouco mais previden-
tes, Sr. Presidente e nobres colegas.

Então, essas duas propostas visam minorar es-
sas questões que ocorrem no Brasil. Vivenciamos,
como já se disse, no início do ano 2000, problemas
sérios em todo o País. Portanto, essa medida preven-
tiva é fundamental no Brasil.
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Quanto ao seguro-automóvel, se se destinar
0,5% para esse fundo, a própria empresa seguradora
sentir-se-á melhor, porque automóveis – ou outros
meios de transporte –, precisam também ter condi-
ções mais favoráveis para a sua circulação, não en-
contrando bueiros sucumbidos nem desmoronamen-
tos nas estradas, nas rodovias. Os acidentes serão
menores em virtude do melhor estado das vias por
onde circulam os automóveis. As seguradoras ganha-
rão com isso, porque os sinistros também ocorrerão
em número mais reduzido. Devemos analisar tudo
isso, nobres Colegas.

Por isso, a proposta é factível e serena, tendo
sido examinada com os pés no chão. Espero a solida-
riedade dos Senadores e o entendimento do Governo
Federal para que seja possível, o quanto antes, colo-
carmos em prática essa medida e ficarmos preveni-
dos neste País.

Eram essas as considerações que gostaria de
fazer. Faço a proposta chegar à Mesa hoje, enten-
dendo a importância da mesma.

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres cole-
gas.

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal-
daner, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) – As
proposituras de V. Exª, já recebidas, serão lidas na
sessão de amanhã.

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, lamentavelmente, o registro que
passo a fazer é sobre uma catástrofe ambiental, de
proporções lastimáveis, ocorrida no Rio de Janeiro.
Refiro-me ao vazamento de cerca de 800 a 1.000 to-
neladas de óleo do duto da Reduc, refinaria de Duque
de Caxias. Não se sabe com certeza, por enquanto, a
quantidade de toneladas de óleo que vazou, pois os
técnicos ainda estão avaliando.

O fato ocorreu antes de ontem e já existe o le-
vantamento preliminar de prejuízos incalculáveis, do
ponto de vista dos manguezais e da atividade pes-
queira. As conseqüências são muito graves, porque,
para se fazer a limpeza do local, retirando o óleo der-
ramado, segundo os técnicos, pelo menos um a cinco
anos serão necessários para que se possam repor as
condições normais na área atingida.

Esse acidente é o maior ocorrido na Baía de Gu-
anabara desde 1975, ocasião em que vazaram cerca

de 5.800 toneladas de óleo. Há avaliação no sentido
de que já existe uma mancha de petróleo de 80 Km²,
tendo atingido a praia de Paquetá, numa extensão de
13 Km e a da Ilha do Governador, em 9 Km, algo la-
mentável, que vai exigir por parte das autoridades
ambientais, federais e estaduais, uma intervenção
drástica nesse processo.

Segundo matéria publicada na Folha de S.Pau-
lo, os pescadores ficarão pelo menos 60 dias sem tra-
balho, o que os está levando a pensar em entrar com
um pedido de indenização, em face dos prejuízos ca-
usados pelo vazamento aos instrumentos de pesca,
ocasionando baixa produtividade, a impossibilidade
de exercerem sua atividade produtiva e garantirem o
sustento de suas famílias. Portanto, os prejuízos não
são apenas ambientais, mas também sociais.

Conforme veiculado no referido jornal, o supe-
rintendente de Logística e Transporte da Reduc – Re-
finaria de Duque de Caxias , Carlos Alberto Martins
de Souza, disse: ”Eu não sei quanto tempo vazou.
Para isso, tem uma comissão“. Mergulhadores da
empresa constataram que havia um rasgo que abriu
metade da tubulação de aço, que continha o duto de
óleo, cuja capacidade de vazamento é de cerca de mil
toneladas de petróleo por hora. Estima-se que o va-
zamento tenha durado meia hora.

É só fazermos mais ou menos uma aproxima-
ção, considerando-se a capacidade de mil toneladas
por hora e o vazamento de meia hora. No entanto, o
próprio responsável diz que ainda não sabe o tempo
exato; trata-se apenas de uma suposição e, após a
notificação do vazamento, eles ainda levaram mais
de dez minutos para fechar o duto.

O Sr. Artur da Távola (PSDB RJ) – V. Exª me
concede um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT AC) – Con-
cedo o aparte ao Senador Artur da Távola, do Rio de
Janeiro, que com certeza está preocupado com esse
fato. Tenho conhecimento de que o Deputado Fer-
nando Gabeira já tomou a iniciativa de formar uma co-
missão na Câmara para acompanhar o episódio e,
com absoluta certeza, nossos queridos Senadores do
Rio de Janeiro também já se estão empenhando nes-
se caso.

O Sr. Artur da Távola (Sem Partido – RJ) – Se-
nadora Marina Silva, evidentemente peço o aparte
para me congratular com V. Exª por seu pronuncia-
mento. Aqui nesta Casa, V. Exª tem representado a
grande visão do sentido de humanidade, ecologia na
floresta brasileira. Sou um representante da floresta
de cimento, tão terrível e possivelmente menos gene-
rosa do que a floresta verde de onde V. Exª provém,
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razão, aliás, da sua grande sabedoria. Essa questão
do vazamento é mais uma das tragédias que aconte-
cem no mundo praticamente a cada dois, três meses,
com o tipo de desenvolvimento estabelecido a partir
de meados do século XX, um tipo de desenvolvimen-
to macro em que as crises também são todas macro,
em que cada vazamento seja de óleo, seja de usina
atômica, seja de outra natureza qualquer, ou qual-
quer escape de gases , em geral, atinge, mata milha-
res de pessoas e danifica tremendamente o ecossis-
tema. Trata-se de algo quase incontrolável num mun-
do que hoje, de certa forma, é caudatário desse pro-
cesso que tem no desenvolvimento industrial a qual-
quer preço o comando das atividades da sociedade.
É mais uma das tragédias decorrentes dessa ditadura
do dado econômico em que vivemos. Contudo, à mar-
gem de uma consideração assim geral sobre os ru-
mos do desenvolvimento, V. Exª apresenta muito
bem o fato de que, no caso, é necessário que se to-
mem as mais drásticas providências, porque uma tu-
bulação de aço não pode estar sujeita, a não ser por
falta completa de fiscalização, a um vazamento dessa
natureza. As normas de segurança para a construção
dessas tubulações são oriundas de muitos estudos
técnicos e, portanto, se algo existe aí, é pelo fato de
uma péssima fiscalização ou de algo alheio ao siste-
ma não me parece ser algo ligado à sabotagem ou
coisa do estilo , mas prova que houve desídia da em-
presa nessa matéria. E V. Exª alude também a outro
ponto que merece nosso empenho: aqueles pesca-
dores, já de uma Baía da Guanabara que vinha há
muitos anos praticamente morta, que foram gradati-
vamente perdendo sua condição de trabalho por cau-
sa da poluição e que se reanimaram porque a Baía
de Guanabara, já há alguns anos, está sob um pro-
cesso de recuperação ecológica, de despoluição , fi-
carão sete a oito meses sem ter o que fazer para vi-
ver. Ontem, um deles, numa emissora de televisão,
disse uma frase lapidar, como são as frases do povo
no modo simples: ”Podem recuperar meu barco, mi-
nhas condições de pesca, mas não vou dar o barco
para meu filho comer“. Observe a frase. Que sabedo-
ria! É verdade. Vivem do sustento. Portanto, este é
um caso gravíssimo que se ombreia com todos os ou-
tros casos de vazamentos que recentemente temos
assistido na Europa, fruto de um processo desorde-
nado de crescimento que merece ser refletido, por-
que é por aí que, ao lado do progresso, estão vindo
também todas as grandes ameaças à humanidade. E
demos ainda graças a Deus que o vazamento tenha
ocorrido numa tubulação, e não na usina atômica si-
tuada a 150 quilômetros, na mesma região, usina

essa pela qual todos os dias rezo a fim de que não ca-
use um trauma do tamanho de Chernobyl ou algo do
estilo. Agradeço a V. Exª a atenção do aparte e a
oportunidade do discurso.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT AC) – Agra-
deço a V. Exª. Como meu telefone celular insistia em
tocar, atendi e constatei que era um telespectador de
Joinville que está nos assistindo agora, tentando tra-
zer-nos uma sugestão. Não houve tempo de anotá-la
devidamente, até em respeito ao aparte de V. Exª,
mas foi oportuno atender em tempo real alguém nos
informando a respeito de uma bactéria utilizada com
sucesso na Europa e que, de certa forma usarei um
termo que não é técnico , ”digere“ o petróleo. Com
certeza, poderá ser algo a ser estudado.

O Sr. Artur da Távola (Sem Partido RJ) – Per-
cebi que era um telefonema de certa urgência e fiquei
aqui empurrando o aparte, para que V. Exª pudesse
acabar. Mas vamos agradecer. Vejam agora o lado
positivo do progresso do mundo moderno: o Senado
discutindo uma matéria dessas e, na mesma hora, um
celular permite que uma pessoa com uma informação
técnica auxilie o Senador no momento em que ele
está fazendo o discurso. É importante saudar o fato,
ocorrido no meio de tantos sustos. Levarei essa su-
gestão, como puder, às autoridades da Petrobrás, no
Rio de Janeiro.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT AC) – Até fa-
zemos o apelo para que o telespectador depois entre
em contato conosco, porque, com certeza, ele tem
mais informações técnicas a respeito do caso.

O Sr. Romero Jucá (PSDB RR) – Senadora
Marina Silva, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC) – Con-
cedo o aparte ao Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB-RR) – Senadora
Marina Silva, solicitei o aparte apenas para também
lamentar o acidente ocorrido. É triste assistir àquelas
imagens e saber das conseqüências, porque, na ver-
dade, mesmo que se junte um pouco daquele petró-
leo derramado, mesmo que se indenize algum barco
ou alguma rede de pescador, o dano ambiental e as
conseqüências perdurarão por muito tempo. Lamento
também que não tenhamos legislação mais severa
para exigir anualmente uma fiscalização dos dutos de
transmissão de petróleo e de outras questões como
energia nuclear. Lembrou bem o Senador Artur da
Távola a usina de Angra dos Reis, que é ali perto.
Estou, inclusive, preparando um discurso, lamentan-
do a continuidade da construção de Angra 3. Quando
diversos países do mundo estão refluindo em sua ge-
ração de energia nuclear, o Brasil começará a cons-
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truir uma terceira usina. Questões como essa nos
preocupam e demonstram que, por mais tecnologia
que tenhamos, na verdade o ser humano está à mer-
cê desses acidentes, e eles têm que ser previstos.
Portanto, deve-se evitar esse tipo de atividade que
possa causar esses acidentes. Esperamos que a Pe-
trobrás e as entidades de meio ambiente ajam com
presteza. Agradecemos a colaboração e registramos
que não só esse ouvinte como todos os setores e
segmentos preocupados com a questão devem inte-
ragir com o Senado, com o Congresso, com o setor
público, para que tenhamos condições de obter resul-
tados melhores da intervenção pública. Felicito V. Exª
por levantar este tema e trazer a debate um assunto
que infelizmente nos causa sofrimento, principalmen-
te aos habitantes do Rio de Janeiro.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Se-
nador Romero Jucá, incorporo o aparte de V. Exª ao
meu pronunciamento. Com certeza, as autoridades
competentes estão acompanhando o caso e até já
aplicaram multa. O problema é que um prejuízo dessa
natureza não se resolve apenas com multa. Pare-
ce-me que a maior multa é em torno de R$40 mil rea-
is, ou seja, insignificante em face do problema ambi-
ental criado e do tempo para resolvê-lo.

Sras e Srs. Senadores, ”pode demorar de um a
cinco anos o tempo para sanar os danos causados
pelo vazamento de óleo na Baía de Guanabara“. A
avaliação é do professor de engenharia costeira e
oceanográfica, Paulo Cesar Rosman, de 47 anos.
Também o biólogo marinho Francisco Eduardo Pi-
quet, de 40 anos, do Instituto Baía de Guanabara,
afirma que ”o fato de o óleo ter atingido manguezais
caracteriza um desastre ecológico. ”O óleo cobre o
manguezal e evita a renovação da vida, e o pior é que
a limpeza de um manguezal cheio de lama e vegeta-
ção é dificílima“, afirmou o técnico, em função desse
desastre ambiental.

Estamos diante de um caso que, como muito
bem observou o Senador Artur da Távola, tem as pro-
porções dos prejuízos causados pela era moderna,
mas que, acima de tudo, ocorreu em função da falta
de manutenção, de zelo com uma atividade produtiva
que requer todo um cuidado estratégico, pelos riscos
que pode causar, como esse agora apresentado.

Além dos danos social e do ambiental, há um
dano de ordem ética e moral, uma vez que o vaza-
mento nesse cano de aço não teria ocorrido se hou-
vesse a manutenção de fato.

Estou solidária com o Deputado Fernando Ga-
beira e com os Senadores Artur da Távola, Geraldo
Cândido e com todos os demais que sei já estarem

trabalhando nessa questão, para evitarmos que os
danos sejam maiores.

É preciso que se criem instrumentos de fiscali-
zação, de controle e de punição, para que a negligên-
cia não ocorra com a incidência que tem ocorrido.
Apenas a multa não é suficiente. Temos de reparar o
erro na sua totalidade. É para isso que existem as leis
dos crimes ambientais.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Conce-
de-me Senadora V. Exª um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dora Marina Silva, cumprimento V. Exª por tratar de
assunto que desperta o interesse de todo o Brasil,
haja vista que uma pessoa de uma cidade do meu
Estado, Joinville, telefonou para V. Exª no instante em
que abordava a questão do Rio de Janeiro. O proble-
ma atinge o meio ambiente, a população e muito nos
preocupa. O caso do Rio é apenas um exemplo do
que vem ocorrendo em todo o País, não só nessa di-
mensão. Nossos riachos estão sendo transformados
em verdadeiras lixeiras. A questão vem, de certo
modo, ao encontro do que expus hoje na tribuna. Na
verdade, somos imprevidentes com relação ao meio
ambiente, às catástrofes. Não temos uma Defesa Ci-
vil bem estruturada, com fundos suficientes para re-
mediar a situação. As três esferas do Governo não
estão estruturadas. Precisamos avançar. V. Exª vem
do extremo norte do Brasil, traz a questão à baila e
menciona problemas que envolvem o Rio de Janeiro,
o Acre, o Estado de Santa Catarina, enfim, o Brasil in-
teiro. Por isso, não pude deixar de, neste momento,
mostrar a preocupação que temos com essa questão
fundamental para todos os brasileiros.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Exª e o incorporo ao meu
pronunciamento.

Dou como lida a matéria da Folha de S.Paulo
sobre o acidente, para que conste dos Anais da Casa,
pois nela há um levantamento sobre a reincidência
desse tipo de episódio, o que deverá fazer com que
façamos as cobranças necessárias às autoridades
competentes.

Estou inteiramente de acordo com a posição
dos pescadores, que pretendem entrar com um pedi-
do de indenização não apenas pelos prejuízos causa-
dos aos seus barcos e redes, mas também pelo preju-
ízo causado por não poderem trabalhar, já que não
podem ter acesso ao produto de sua atividade – a
pesca –, pois os peixes estão contaminados. Se um
alimento não é seguro para os nossos filhos também
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não deve ser consumido pela sociedade. Assim, evi-
taremos o que ocorreu com aquele agricultor que
mostrava caixas de morangos muito bonitos e dizia
que eram para vender e não para dar aos próprios fi-
lhos, porque estavam envenenados. Ele dizia isso às
câmaras de televisão, numa reportagem sobre agro-
tóxicos.

Fico feliz ao ver que o pescador tem a consciên-
cia de não alimentar seus filhos com esses peixes.
Com certeza, deverá haver uma fiscalização para que
haja total segurança e para que não se faça nenhum
tipo de venda desses peixes contaminados, que po-
dem colocar em risco a saúde das pessoas. Lamento
o episódio.

Devemos estar atentos a esse tipo de catástro-
fe, que pode acontecer no Acre, no Rio de Janeiro ou
em qualquer parte do mundo, até porque, no caso
brasileiro, aprovamos uma lei de crimes ambientais
considerada uma das melhores do mundo e que pre-
cisa ser urgentemente aplicada de forma a ser exem-
plar em episódios dessa natureza.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA SENADORA MARINA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

Meio Ambiente Delegacia de Meio Ambiente da Polícia
Civil abrirá inquérito criminal para apurar responsabilidades

VAZAMENTO DE ÓLEO NO RIO PODE CHEGAR
A 1.000t E PROVOCA MANCHA DE 80km²

Isabel Clemente
da Sucursal do Rio

A Petrobras ainda não sabe por quanto tempo vazou óleo
do duto da Reduc (Refinaria de Duque de Caxias) que rompeu
por volta das 5h30min da manhã de anteontem.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente estima que vaza-
ram entre 800 e 1.000 toneladas, bem acima do cálculo inicial da
Petrobras, de 500 toneladas.

A secretaria informa que este é o maior acidente ambiental
na baía de Guanabara desde 1975, quando o navio grego Tarik
derramou 5.800 toneladas de óleo.

No final da noite, segundo a Feema, já haviam sido retira-
das 90 toneladas de óleo do mar.

A empresa recebeu duas multas de R$46,8 mil pelo de-
sastre ambiental, o maior valor previsto pelo Estado para esses
casos, uma aplicada pela Feema e outra pelo Instituto Estadual
de Florestas.

A mancha de óleo já se estendia, na noite de ontem, por
mais de 80km², atingindo as praias das ilhas de Paquetá (13km
de Reduc) e do Governador (9km).

A Petrobras estima que o óleo vazou durante meia hora.
Essa informação, admite o superintendente de Logística e Trans-
porte da empresa, Carlos Alberto Martins de Souza, foi calculada
com base apenas na observação da quantidade de óleo espalha-
do.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Feema (Fun-
dação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) reviram a esti-

mativa inicial de 4.000 toneladas porque teria havido uma infor-
mação preliminar de que o vazamento teria durado duas horas.

A Petrobras não nega tratar-se de um acidente de grandes
proporções. “Se forem 5000 ou 800 toneladas é muita coisa”, dis-
se o diretor da empresa. “Vazou muito óleo em pouco tempo”.

Quando percebeu o vazamento, a estatal levou entre 5 e
10 minutos para parar o sistema de bombeamento, cuja capaci-
dade é de mil toneladas por hora. Uma quantidade residual de
óleo ainda vazava na tarde de ontem.

“Eu não sei quanto tempo vazou. para isso tem uma co-
missão”, disse Souza. Mergulhadores da empresa constataram
que havia um rasgo que abriu metade da tubulação de aço.

A checagem no duto rompido mostrou, segundo Souza,
que parte dele ficou presa num ponto rígido do solo e cedeu. A
empresa não descarta falhas no projeto ou na montagem e assu-
me que a “responsabilidade é toda” dela. A Petrobras informou
que arcará com todas as indenizações.

A diretoria da estatal se disse surpresa com o acidente,
porque o duto, além de ser o mais novo (tem 10 anos) dos nove
da refinaria, passou por uma inspeção em 1997, quando sofreu
seu primeiro vazamento.

Segundo o diretor, um dos sistemas de checagem do duto,
que funciona sem interrupção, não detectou o acidente.

A Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil vai abrir um
inquérito criminal para apurar responsabilidades. A Assembléia
Legislativa do Rio solicitou ao Ministério Público a abertura de um
inquérito civil e criminal por crimes ambientais. Os deputados fe-
derais Fernando Gabeira (PV) e Eduardo Paes (PTB) pediram
ontem a criação de uma Comissão Externa na Câmara para
acompanhar o caso.

A Reduc e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente travam
uma batalha sobre a legalidade da refinaria. O secretario André
Corrêa informou ontem que a Reduc opera sem licença ambien-
tal, pelo menos, desde 1982, quando entrou em vigor o Sistema
de Gestão Ambiental do governo federal, e que também não
paga as multas recebidas.

“Se eu fosse seguir a legislação, fecharia a Reduc. Mas to-
dos sabem que é uma indústria importante para o Estado”, disse.

Petrobras argumenta que a refinaria é de 1961, anterior,
portanto, à lei, que não seria retroativa. O presidente da Feema,
Axel Grael, disse que, para conseguir a licença, a refinaria terá
de passar por uma auditoria externa sobre sua situação de risco.

Meio Ambiente Segundo biólogo marinho do Instituto
Baía de Guanabara, limpeza de manguezal é ‘dificílima’

DESPOLUIÇÃO PODE DEMORAR ATÉ 5 ANOS

Alexandre Marron
da sucursal Rio

Pode demorar de um a cinco anos o tempo para sanar os
danos causados pelo vazamento de óleo na Baía de Guanabara.

A avaliação é do professor de engenharia costeira e ocea-
nográfica Paulo Cezar Rosman, 47.

“Esse prazo é difícil de determinar com exatidão, mas, por
causa da área afetada e da quantidade de óleo que parece ter
vazado, pode ter essa variação”, afirma.

O engenheiro leciona no Departamento de Saneamento e
Engenharia Oceânica da Coppe (UFRJ (Coordenação de Progra-
mas de Pós-Graduação em Engenharia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro).

O biólogo marinho Francisco Eduardo Piquet, 40, do Instituto
Baía de Guanabara, afirma que o fato de o óleo ter atingido man-
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guezais caracteriza um desastre ecológico. “O óleo cobre o man-
guezal e evita a renovação da vida. E o pior é que a limpeza de um
manguezal, cheio de lama e vegetação, é ”dificílima", afirmou.

Já para Rosnam, um dos maiores problemas é a localiza-
ção da refinaria “Se uma pessoa de má-fé quissese escolher a
dedo o pior lugar da baía para colocar uma refinaria, teria coloca-
do exatamente onde essa está. Há 50 anos, quando a Reduc foi
lançada, não havia preocupações ecológicas”.

Ao redor da baía estão instaladas 6.000 companhias das
quais 52 são responsáveis por 80% do lixo industrial despejado
em suas águas.

A Reduc é considerada pela Secretaria de Estado de Sa-
neamento e Recursos Hídricos o principal foco de poluição. Sozi-
nha, a refinaria despeja 1,4 toneladas por dia de óleo, cerca de
20% do total.

Para complicar a situação, o PDDB (Programa de Despo-
luição da Baía de Guanabara), o maior conjunto de obras de sa-
neamento básico dos últimos 20 anos no Estado do Rio, não agiu
ainda sobre esse tipo de acidente.

Em seu primeiro estágio, que já consumiu R$522 milhões,
de uma verba total que chega a R$1,44 bilhão, o projeto tratou
apenas de saneamento básico e tratamento de lixo.

Durante o discurso da Sra. Marina Sil-
va, o Sr. Leomar Quintanilha, deixa a cadei-
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) – A solici-
tação de V. Exª será atendida de acordo com o Regi-
mento.

Concedo a palavra à Senadora Heloisa Helena.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
poderia deixar de compartilhar com esta Casa a au-
diência que tivemos ontem com o Ministro da Integra-
ção Nacional, Sr. Fernando Bezerra – também Sena-
dor nesta Casa –, no sentido de iniciar oficialmente
um processo de discussão junto ao Ministério com re-
lação à transposição do Rio São Francisco.

Esse debate tomou conta da sociedade e desta
Casa no ano passado. Infelizmente, em função de a
proposta inicial do Ministério não estar pronta para
ser viabilizada com esta Casa, gerou-se uma turbu-
lência muito grande no debate. Por um lado, criou-se,
na opinião pública, a suposta afirmação de que os
Estados que hoje têm o Rio São Francisco – Bahia,
Sergipe, Alagoas – estavam contrários ao processo
de transposição.

É importante reafirmar nossas preocupações gi-
gantescas com relação ao aproveitamento dos recur-
sos hídricos no nosso Nordeste. Juntamente com os
Senadores Antonio Carlos Valadares, José Eduardo
Dutra e Maria do Carmo Alves, realizamos várias au-
diências públicas nesta Casa, nas quais estiveram
presentes Senadores dos outros Estados que reivin-

dicam a transposição do Rio São Francisco como
uma alternativa fundamental para garantir o desen-
volvimento econômico e social dos seus Estados.

É claro que não aceitamos que o debate da
transposição seja apresentado para a sociedade
como se fosse a panacéia a resolver os problemas
dos outros Estados do Nordeste. Se assim fosse, não
viveríamos o constrangimento de termos o Rio São
Francisco, todos os dias, esbofeteando a elite política
e econômica dos três Estados. Os municípios que
apresentam os piores indicadores sociais e econômi-
cos são justamente os que estão no Vale do São
Francisco. Portanto, a transposição não é a panacéia
que resolverá os males do Nordeste.

Seria um gesto de falta de solidariedade dos
três Estados se estivessem inconformados com a
transferência de 3% da vazão das águas do Rio São
Francisco para os outros Estados. Não poderíamos
ser tão egoístas e individualistas a ponto de não en-
tendermos a necessidade da utilização dos recursos
do Rio São Francisco, que tem 70% da disponibilida-
de hídrica dos 3% que estão disponíveis para o nosso
Nordeste.

O Rio São Francisco não pertence a apenas
três Estados. Ele é um patrimônio não somente do
Nordeste, mas do povo brasileiro, do nosso País, das
futuras gerações. Além de falta de solidariedade, se-
ria uma profunda mediocridade teórica não entender
que projetos de mobilidade de água existem há mais
de 2.000 anos em outros países. Existem centenas
de projetos sendo executados no Brasil e no mundo
que tratam de mobilidade e transposição de águas e
bacias.

Sr. Presidente, fizemos esse debate técnico jun-
tamente com o Ministro Fernando Bezerra para que ti-
véssemos a garantia da vitalidade do nosso Rio São
Francisco. Hoje é comum para qualquer pessoa que
tenha a oportunidade de andar pelo Rio São Francis-
co, especialmente depois da prioridade errada que foi
estabelecida pelo Governo Federal, que não quis in-
vestir em outras matrizes energéticas, conforme se
fez em muito lugares do mundo. Atualmente, no Bra-
sil, várias tecnologias existem disponíveis para inves-
tir em uma matriz energética que não seja a água e
evitar o seu uso conflitante, como a produção de
energia, a garantia do desenvolvimento econômico, o
emprego em projetos de irrigação nas áreas agricul-
táveis, o abastecimento humano e animal, a dinami-
zação da economia local, a geração de renda e em-
prego. Infelizmente, essa não foi uma política adota-
da pelo Governo Federal.
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Mais grave ainda é o Governo Federal ter a ou-
sadia de falar da privatização de nossas hidrelétricas,
reforçando, portanto, o uso conflitante da água doce,
que é um bem precioso e com certeza será motivação
de grandes disputas e de guerras no próximo século.

A grande preocupação que temos é com a situa-
ção do nosso rio. Tivemos a oportunidade de discutir
o assunto com o Ministro. S. Exª teve a grandeza de
falar perante a Bancada de Alagoas que o debate só
teria sua execução efetivamente viabilizada, se as
perguntas não apenas das populações dos três Esta-
dos, mas de todos aqueles que se preocupam com os
recursos naturais do nosso País pudessem ser res-
pondidas.

Queremos que o Governo Federal diga qual é a
disponibilidade de recursos existente para a revitali-
zação do rio São Francisco, quer para o aumento de
sua vazão com a transposição das duas lagoas da
bacia do Tocantins, quer para a recuperação das ma-
tas ciliares, quer para o combate ao assoreamento gi-
gantesco e à erosão, com o aumento da cunha de sa-
linidade do Atlântico, que já adentra o rio em mais de
cinco quilômetros, o que é muito grave.

A primeira obra de engenharia está sendo apre-
sentada com o nome de transposição do rio São
Francisco. E qual será a disponibilidade de recursos a
ser apresentada pelo Governo Federal para que ou-
tras obras de engenharia possam garantir o aprovei-
tamento da primeira? Não se trata simplesmente de
fazer canalização ou estações elevatórias, nem de
manter os açudes já existentes em outros Estados,
para se ter a garantia de que a água será aproveitada
no abastecimento humano e animal e em projetos de
irrigação.

Defendemos uma discussão mais abrangente,
fundamentada em informações técnicas e calcada na
solidariedade. Não podemos entregar o patrimônio gi-
gantesco do Nordeste e do nosso País, que é o rio
São Francisco.

Antes da transposição, a sociedade precisa sa-
ber o que o Governo disponibilizará de recursos finan-
ceiros, pois, embora a execução da lei orçamentária
seja garantida na Constituição, sendo até crime de
responsabilidade o seu não-cumprimento, sabemos
que o único orçamento que é cumprido no Brasil é jus-
tamente o do pagamento dos juros da dívida interna e
externa.

Que possamos realizar nesta Casa o debate so-
bre as alternativas concretas, ágeis e eficazes e so-
bre a disponibilidade de recursos financeiros que será
apresentada pelo Governo Federal para garantir a vi-
talidade do rio São Francisco, que está morrendo. E,

diante do nosso rio São Francisco vivo, que possa-
mos introduzir o debate quanto ao aproveitamento
dos recursos hídricos disponíveis no Nordeste, tanto
em relação às águas superficiais como subterrâneas.
Esse debate deverá ser feito com o rigor teórico, téc-
nico e, acima de tudo, com o compromisso político de
se viabilizarem as propostas. O Nordeste já está can-
sado de esperar e farto de obras faraônicas, de em-
preiteiras que ganham dinheiro com obras de enge-
nharia que não servem ao povo nordestino.

Portanto, parabenizamos o Ministério por estar
muito mais próximo desse debate e disponível para a
realização de um seminário nesta Casa, em que po-
deremos apresentar ao povo nordestino uma alterna-
tiva para a utilização de recursos hídricos, não ape-
nas uma obra como a transposição, considerada a
panacéia a resolver os males do Nordeste.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Marina Sil-
va, o Sr. Romero Jucá, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Mari-
na Silva.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – A Mesa
concede a palavra ao ilustre Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já ao final da ses-
são, fiz questão de usar da palavra, e quis a coinci-
dência que V. Exª, Senadora Marina Silva, a mentora
da comissão do Congresso Nacional destinada a es-
tudar a erradicação da pobreza, estivesse presidindo
a sessão. Essa Comissão, baseada nas proposições
apresentadas e na discussão levantada também pelo
Senador Antonio Carlos Magalhães, buscou encon-
trar instrumentos, inclusive financeiros, para ameni-
zar o drama da miséria absoluta em nosso País.

Venho, hoje, a esta tribuna, para registrar, em
primeiro lugar, que estamos em um momento de deci-
são, que é o de votação dos relatórios setoriais na
Comissão de Orçamento para o Orçamento de 2000.
Lembro, neste momento, a necessidade de colocar-
mos em prática a prioridade política, que se está dis-
cutindo, de investir na ação social. E essa prioridade
está, agora, centralizada na decisão política do Con-
gresso Nacional, aquele que efetivamente discute e
aprova o Orçamento.

Temos de reforçar a proposta orçamentária do
setor de assistência social e previdência no País. O
Relator dessa matéria é o Senador Wellington Rober-
to. Sem dúvida, o relatório apresentado, não por defi-
ciência nem por decisão do Senador, mas pela au-
sência de recursos transferidos para o atendimento
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das emendas necessárias, ainda está bastante a de-
sejar perante os desafios que precisamos enfrentar
em 2000.

Participei hoje, pela manhã, de uma discussão
na Secretaria de Assistência Social, buscando fórmu-
las para reforçar a dotação orçamentária dos progra-
mas nacionais que têm condição de implantar políti-
cas de desenvolvimento social, como o de transferên-
cia de rendas, o Bolsa-Escola, aqueles voltados para
os setores necessitados. E gostaria de destacar, até
por uma questão de justiça, o Programa Agente Jo-
vem, que está sendo implementado e visa a trazer os
jovens de 15 a 24 anos para uma atuação e uma com-
plementação de renda familiar, a exemplo do que foi
feito no Distrito Federal pelo Governo Cristovam Bu-
arque e depois implementado em outros lugares do
País, inclusive pela Prefeitura de Boa Vista na admi-
nistração passada – a Prefeita era a minha esposa,
Maria Tereza Jucá –, com um resultado extremamen-
te importante.

São políticas como essa que efetivamente pre-
cisam ser reforçadas. Não adiantam os discursos
bem-intencionados, comprometidos, bem orientados,
se não temos condição de, na prática, alocar recursos
para que esses programas sejam implementados.

Há, hoje, programas sociais emergenciais. Te-
mos necessidade de levar o atendimento social a
segmentos que estão vivendo na miséria absoluta, in-
clusive nas regiões mais pobres do País, como uma
política de equilíbrio ao desenvolvimento regional. E
chega o momento de o Congresso Nacional, em es-
pecial a Comissão de Orçamento e os Líderes desta
Casa se posicionarem no sentido de buscar priorida-
de para alocação de recursos nessa linha.

Ontem, aprovamos o relatório da área de justiça
e defesa, do qual fui Relator. Foi um relatório extre-
mamente pobre, perante as necessidades da Justiça
de enfrentamento do narcotráfico, do crime organiza-
do e do problema penitenciário. Mas quanto a essa
questão, vou me ater a um discurso específico, com
dados, na próxima semana. Há menos recursos para
atender a área de justiça e defesa do que para o Esta-
do de Minas Gerais pavimentar estradas.

Essas são questões prioritárias que, efetiva-
mente, precisam ser direcionadas para o enfrenta-
mento dos grandes dramas nacionais.

Quanto a essa questão social, destaco a serie-
dade do trabalho da secretária Vanda Engel Aduam.
A Secretaria está concentrando e implementando
programas, como o Agente Jovem, que, efetivamen-
te, precisam de recursos, precisam de reforço. Agora
– volto a dizer e uso um jargão popular para definir

essa questão –, a bola está com o Congresso Nacio-
nal, com a Comissão de Orçamento. Não é possível
que deixemos o Orçamento da seguridade social e da
assistência social da forma como está hoje no relató-
rio setorial.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Ouço V.
Exª com prazer.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Romero Jucá, saúdo V. Exª pelo pronunciamento.
Debater o Orçamento nos deixa realmente irritados.
Ao cobrar o papel do Congresso, lembro-me, e V. Exª
também, que essa discussão está nas mãos do Con-
gresso Nacional. Ano passado, quando debatíamos
nesta Casa mais um dos empréstimos do Banco Mun-
dial, eu tentava incluir como condicionalidade para o
Senado liberar autorização ao Governo Federal esta-
belecer montante correspondente ao empréstimo em
dólares, já que não poderia ser convertido em reais,
para a área de assistência social. O Senador José
Roberto Arruda, Líder do Governo nesta Casa, dis-
se-nos, na ocasião, que, se colocarmos condicionali-
dade, estaremos abrindo mão daquilo que nos cabe,
que é estabelecer isso no Orçamento. Então, à luz
dessa discussão, apresentei, na Comissão de Assun-
tos Sociais, uma emenda, com o apoio de vários Par-
lamentares assinamos em conjunto, inclusive, com o
Senador Lúcio Alcântara , destinando R$1,5 bilhão
para a assistência social e para o Programa Bol-
sa-Cidadã. Esperamos que o Congresso acate essa
proposta, porque, se o Congresso alega que não
pode estabelecer condicionalidades para programas
de renda mínima, para o Programa Bolsa-Cidadã,
numa operação de crédito, porque esse seria papel
do Orçamento, reforço a cobrança feita por V. Exª. A
Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou
uma emenda de comissão, estabelecendo R$1,5 bi-
lhão para o Programa Bolsa-Cidadã, que não é sufici-
ente para atender as crianças em risco, submetidas
ao trabalho infantil ou penoso. Conforme os dados
apresentados pela Drª Vanda quando esteve aqui, es-
tabelecemos essa medida para atender, pelo menos,
30 milhões de famílias em nosso País. Ao saudar V.
Exª pelo pronunciamento, quero dizer que precisa-
mos exigir desta Casa, de todos os Partidos da base
de sustentação do Governo, que façam o que prome-
teram. Se é prerrogativa nossa, quero, neste momen-
to, ver realmente se a emenda aprovada na Comis-
são de Assuntos Sociais consta no Orçamento, a fim
de que seja possível a aplicação da Lei de Assistên-
cia Social. Senador Romero Jucá, V. Exª sabe que,
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quando a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social
foi apresentada, foi um festejo geral entre todas as
pessoas deste País que lutam pela assistência social.
Mas, infelizmente, ainda é letra morta, gasta e vazia
em virtude da falta de orçamento. Quero que a base
do Governo, que é maioria nesta Casa, cumpra o que
prometeu por ocasião do debate da operação de cré-
dito, introduzindo no Orçamento a emenda da Comis-
são de Assuntos Sociais de um R$1,5 bilhão, destina-
do à Secretaria de Assistência Social.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – V. Exª
tem razão em suas considerações, inclusive quando
define que nós do Congresso teremos que tomar
essa posição. Registro que tanto as emendas da Co-
missão de Assuntos de Econômicos – que dizem
respeito à assistência social – quanto às da Comis-
são de Assuntos Econômicos – também relativas a
projetos de enfrentamento à pobreza por meio da as-
sistência social – foram destacadas por mim para
que voltem a ser discutidas efetivamente quando do
relatório setorial.

A Comissão da Pobreza fez um relatório, está
sendo discutida uma emenda constitucional e essa
matéria inclusive consta da pauta da convocação do
Senado. Isso virá sem dúvida nenhuma. Mas deve-
mos agir emergencialmente agora enquanto essa
emenda e essa discussão prosseguem nesta Casa,
até porque, depois de aprovada no Senado, a matéria
irá para a Câmara dos Deputados. Sabemos que
essa tramitação é difícil e demorada. Não podemos fi-
car de braços cruzados enquanto se discute uma so-
lução que virá em um, dois ou três anos.

Então, faço um apelo aos Líderes, aos Relato-
res e ao Relator-Geral para que encontremos meca-
nismos. Os recursos são poucos, mas, nessa escas-
sez, devemos priorizar um quinhão significativo para
dotar a área de assistência social de instrumentos ne-
cessários para enfrentar esse problema.

Encerrando, Srª Presidente, solicito a transcri-
ção dos dados do Programa Agente Jovem, que men-
cionei em meu discurso.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN-
CIAMENTO:

PROGRAMA AGENTE JOVEM DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

O Brasil tem hoje uma população de cerca de 32 milhões
de jovens, entre 15 e 24 anos. A quarta parte desta população é
oriunda de famílias com renda per capita abaixo de meio salário
mínimo, ou seja, abaixo da linha de pobreza.

Os problemas vividos por estes jovens – desocupação, fal-
ta de perspectivas de profissionalização e trabalho, de acesso à

bens culturais e lazer – têm conseqüências sérias que, muitas ve-
zes se estampam em dramáticas manchetes nos jornais diários.
Já são alarmantes os índices de violência entre os jovens, gravi-
dez precoce e uso de drogas.

A Secretaria de Estado de Assistência Social, respon-
sável pelo atendimento aos segmentos mais vulneráveis da po-
pulação, propõe um processo de inclusão destes jovens por meio
da sua transformação em construtores do seu próprio destino. A
SEAS convida o jovem a ser parceiro do poder público na imple-
mentação de uma política de mudança das condições de vida da
população mais pobre deste País. É ele o protagonista dessa his-
tória.

O que é o Programa Agente Jovem de Desen-
volvimento Social e Humano

Programa de capacitação de jovem para ingresso no mun-
do do trabalho e participação social junto à sua comunidade, que
compreende um período de formação de seis meses e períodos
de atuação, durante os quais é paga uma bolsa mensal de
R$65,00.

O Agente Jovem atua como agente de desenvol-
vimento nas áreas de saúde, cidadania, cultura, meio
ambiente, esporte e turismo.

Público Alvo: Jovens na faixa de 15, 16 e 17 anos, resi-
dentes em áreas de periferia urbana, com prioridade para:

� os que estejam fora da escola; sejam egressos dos pro-
gramas de manutenção na escola (Erradicação do Trabalho
Infantil, Brasil Criança Cidadã, Renda Mínima, Bolsa Escola).

PARCERIAS

O Programa é fruto de parceiras entre:

� diferentes setores do Governo Federal: Ministério da Pre-
vidência e Assistência Social/Secretaria de Estado de Assistência
Social, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça/Secretaria de
Estado de Direitos Humanos, Ministério do Meio Ambiente, Minis-
tério do Esporte e Turismo e Ministério da Cultura;

� diferente níveis de governo: Federal (apoio técnico e fi-
nanceiro), Estadual (coordenação e acompanhamento) e Munici-
pal (execução);

� diferentes segmentos sociais: organizações não-gover-
namentais, conselhos, voluntariado, empresariado.

No campo empresarial destaca-se o papel pio-
neiro da White Martins que, como exemplo de respon-
sabilidade social, provê apoio financeiro para 1.500
agentes jovens.

Monitoramento e avaliação

Acompanhamento e avaliação constituem-se as diretrizes
essenciais para o sucesso deste programa. Em ação conjunta
com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, será im-
plantado um sistema de monitoramento e avaliação de impacto.

Financiamento

Com o custo de R$1.000/ano por jovem, a SEAS conta
com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS,
dos Ministérios setoriais envolvidos e da iniciativa privada.

Meta

A meta para o ano 2.000 é formar e viabilizar a atuação de
10.000 Agentes Jovens de Desenvolvimento Social e Humano.
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A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – V. Exª
será atendido na forma do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Sobre a
mesa, requerimento que passo a ler.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 22, DE 2000

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado
com o art. 56, inciso II da Constituição Federal, li-
censa para tratar de interesses particular pelo prazo
de 121 (cento e vinte e um) dias, a contar de 20 de
janeiro de 2000.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. –
Senador Teotonio Vilela Filho.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Será
concedida a licença solicitada.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Não há
mais oradores inscritos.

O Sr. Senador Casildo Maldaner enviou à
Mesa proposição que, em face do disposto no art.
235, inciso III, alínea a, do Regimento Interno, será
lida na próxima sessão.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Os Srs.
Senadores Carlos Patrocínio, Mozarildo Cavalcanti,
Ademir Andrade, Eduardo Siqueira Campos, Maria
do Carmo Alves, Amir Lando e Renan Calheiros en-
viaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o preço atual do
automóvel mais barato fabricado no Brasil é de
R$12.400,00 (mais de 90 salários-mínimos); um pre-
ço muito elevado para o nível médio de renda dos
brasileiros, e um verdadeiro absurdo, quando com-
parado com preços e salários de países mais de-
senvolvidos.

De janeiro de 1995 a outubro de 1999, o preço
do carro popular subiu 106%, enquanto a inflação,
medida pelo IGPM, em igual período, atingiu 56%, o
que demonstra, mais uma vez, o enorme poder das
montadoras de veículos e suas possibilidades de
obter grandes lucros no Brasil.

O presidente do Sindicato Nacional da Indús-
tria de Autopeças (Sindipeças), Paulo Butori, afir-
mou ao jornal O Estado de S. Paulo, em 20-9-99,
que: ”Há três dragões devorando os recursos da in-

dústria: o governo, com o aumento permanente dos
impostos; o sistema financeiro, com os juros; e os
monopólios e os oligopólios, com seus preços dola-
rizados“ ... Bastante desanimado, ele afirma que as
indústrias estão procurando formas de sobreviver.
”Não discutimos mais margem.“

O Governo Federal não renovou o acordo
emergencial firmado com a indústria automobilística,
que permitia a redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) dos veículos automotores, pois
a situação crítica das finanças públicas não mais
permite qualquer liberalidade na área tributária, mui-
to menos qualquer tipo de renúncia fiscal.

A imprensa noticiou que os representantes das
concessionárias de veículos de todo o País entrarão
com processo no Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) contra as montadoras, em de-
corrência da redução das margens de lucro e da
descapitalização da rede de concessionárias, provo-
cadas por abuso de poder econômico das montado-
ras de veículos.

Apesar dos constantes reajustes de preços
dos veículos, a indústria continua anunciando novas
possibilidades de cortes de funcionários, contribuin-
do para aumentar ainda mais a grave crise de de-
semprego que hoje existe no Brasil.

Muito se fala dos privilégios da indústria auto-
mobilística, beneficiada por uma guerra fiscal entre
Estados que lutam pela instalação de montadoras,
oferecendo vantagens muitas vezes exageradas,
usando recursos públicos que poderiam ter uma
aplicação social mais meritória.

Todos esses fatos demonstram que a indústria
automobilística está passando, não apenas no Bra-
sil, mas em nível mundial, por um período de gran-
des mudanças: fusões de grandes empresas multi-
nacionais, fechamento de fábricas obsoletas, im-
plantação de novas unidades com alta tecnologia.

Ao mesmo tempo em que a produção mundial
de veículos apresenta grandes possibilidades de
crescimento, com a introdução de novas tecnologi-
as, a demanda mundial de veículos está pratica-
mente estagnada.

O Brasil se encontra numa situação ímpar no
mercado mundial de veículos: O Brasil é atualmente
o país com maior número de marcas com fábricas
aqui instaladas.

Já se falou em meta de produção de 2 milhões
ou 2,5 milhões de veículos, no entanto, a demanda
não vem acompanhando o aumento da capacidade
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de produção do setor, que hoje apresenta elevada
capacidade ociosa, com uma produção em torno de
um milhão e trezentas mil unidades.

No conjunto de atividades que compõem a
chamada indústria automobilística, quero chamar a
atenção desta Casa do Congresso Nacional para o
setor de autopeças, formado por inúmeras peque-
nas e médias empresas, muitas das quais de capital
essencialmente nacional.

São essas pequenas e médias empresas as
maiores geradoras de postos de trabalho, aquelas
que mais contribuem para uma melhor distribuição
de renda e que apresentam um melhor desempenho
do ponto de vista social.

É para essas pequenas e médias empresas de
capital nacional que peço a especial atenção desta
Casa, tanto por ser um subsetor economicamente e
politicamente mais fraco em relação às grandes
montadoras, como por não disporem do poder de or-
ganização e força de negociação das grandes mon-
tadoras.

Muitas empresas do setor de autopeças já fe-
charam as portas, outras estão fechando ou vão fe-
char, em decorrência do elevado custo do financia-
mento, dos tributos e do preço dos insumos que uti-
lizam, geralmente cotados em dólar.

Atualmente as empresas consideradas empre-
sas boas pelo sistema bancário somente estão con-
seguindo obter crédito com juros de mais de 100%
ao ano, o que impossibilita a concorrência internaci-
onal e inviabiliza a oferta nacional.

O setor de autopeças é um dos maiores deve-
dores de tributos: como afirmou o Presidente do Sin-
dipeças: ”somos grandes inadimplentes e não sone-
gadores“.

O atraso de pagamento de tributos decorre da
recessão por que passa a economia brasileira, das
condições inviáveis de financiamento da produção,
da elevada carga tributária e de seu menor poder de
barganha em relação às grandes empresas multina-
cionais montadoras de veículos.

Os fabricantes de autopeças são pressionados
pelos fornecedores de insumos, matérias-primas e
combustíveis, pelo sistema financeiro, pelos tributos
e pelas indústrias de tecnologia de ponta, de um
modo geral monopólios ou oligopólios muito podero-
sos.

Esses monopólios e oligopólios estão pratican-
do preços dolarizados, pressionando toda a cadeia
produtiva, com aumentos insuportáveis, que não po-

dem ser repassados pelos fabricantes de autope-
ças, como elo mais fraco dessa cadeia.

O principal objetivo deste meu pronunciamento
é chamar a atenção do Congresso Nacional e das
autoridades econômicas governamentais para a ne-
cessidade de maior apoio à produção de autopeças
no Brasil.

O Brasil precisa urgentemente aumentar o
grau de nacionalização de sua produção automobi-
lística, tanto em decorrência de restrições cambiais,
como pela necessidade de reduzir custos de produ-
ção e garantir uma oferta de autopeças mais ade-
quada aos fluxos de produção da indústria.

Isso só se faz se tivermos um setor de autope-
ças forte, com tecnologia moderna, com controle de
qualidade de alto nível, com capacidade de enfren-
tar a concorrência internacional.

Algumas montadoras instaladas no Brasil já
operam com índices de nacionalização elevados, o
que certamente contribui para maior geração de ren-
da, empregos, tributos e economia de divisas.

O Brasil precisa dar maior apoio ao setor de
autopeças, para podermos participar da economia
global de forma vantajosa para nossas empresas,
para os trabalhadores e para o Governo.

Reitero aqui o meu apelo às autoridades eco-
nômicas governamentais para que garantam condi-
ções eficientes de trabalho do setor de autopeças,
com os incentivos necessários ao desenvolvimento
desse segmento, sem o qual a indústria automobilís-
tica não pode existir.

Muito obrigado.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma
das marcas da segunda metade do século vinte foi
a tomada de consciência, por parte de setores cada
vez mais amplos das sociedades, da ameaça à so-
brevivência da espécie humana representada pela
degradação ambiental trazida pela exploração ex-
tensiva e intensiva dos recursos naturais. Essa
consciência, no entanto, chegou tarde demais para
a recuperação de grande parte do ambiente original
nos países mais ricos e industrializados. Necessari-
amente, o alarma ambiental deveria se voltar para a
natureza dos países mais atrasados, os da zona tro-
pical e do Hemisfério Sul.

A Amazônia é um caso particularmente sensí-
vel. Maior floresta tropical do mundo, ela se tornou
alvo das preocupações preservacionistas bem e
mal-intencionadas de governos estrangeiros e de or-
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ganizações não-governamentais que atuam na de-
fesa do meio ambiente. Essa preocupação, como se
sabe, inclui a mal disfarçada aspiração de, eventual-
mente, arrebatar a soberania brasileira sobre a área
sob a acusação de incompetência administrativa e
de descaso com a preservação de algo entendido
como patrimônio de toda a humanidade.

É claro que nós, brasileiros, também tomamos
consciência da necessidade da preservação de nos-
sos ambientes, e da Amazônia em particular. Tanto
constitui isso uma preocupação oficial do Estado
que foi criado um Ministério especialmente para ge-
rir as ações governamentais nesse sentido. A socie-
dade civil brasileira, igualmente, vem se mobilizando
pela criação de inúmeras organizações
não-governamentais dedicadas a ações preservaci-
onistas.

Um dos frutos dessa preocupação mundial
com a Amazônia é o Programa-Piloto de Proteção
das Florestas Tropicais do Brasil – PPG-7, negocia-
do a partir de 1990, pelo qual o G-7, grupo dos sete
países mais ricos do mundo, colaboraria técnica e fi-
nanceiramente com o Brasil na implementação de
medidas efetivas no sentido de promover, nas flo-
restas tropicais, um desenvolvimento no qual meio
ambiente e produção econômica estejam em harmo-
nia, obtendo-se a correta conservação dos recursos
genéticos, reduzindo-se a emissão de gás carbônico
e proporcionando, a outros países em desenvolvi-
mento, um exemplo de cooperação preservacionista
com os países ricos.

O PPG-7 inclui projetos estruturais, que visam
ao fortalecimento institucional das entidades estadu-
ais de meio ambiente, ao zoneamento, ao monitora-
mento, ao controle e à fiscalização ambiental, e, mu-
ito importante, à educação ambiental. Inclui também
projetos demonstrativos, cujos objetivos estão mais
voltados à participação das comunidades locais e
de organizações não-governamentais na criação e
na difusão de modelos próprios de desenvolvimento
sustentável.

Segundo o projeto original, 250 milhões de dó-
lares seriam aplicados no Programa, dos quais dez
por cento constituiriam a contraparte brasileira do fi-
nanciamento internacional, a ser gerenciado pelo
Banco Mundial, que criou um fundo fiduciário espe-
cialmente para essa finalidade – o Rain Forest Trust
Fund, ou RTF.

Claro que temos de ser defensores do desen-
volvimento sustentado da Amazônia e, nesse senti-
do, todas as propostas são bem-vindas. É inegável

a urgência da integração à cidadania brasileira de
tantos de nossos compatriotas que vivem à margem
da economia e dos benefícios do progresso. O de-
senvolvimento sustentável é, antes de tudo, uma
questão social, uma questão de justiça. Não cabe
na cabeça de pessoa sensata a idéia radical de que
a preservação da floresta deva ter prioridade sobre
o desenvolvimento do ser humano habitante da flo-
resta.

Contudo, devemos ter cuidado e analisar muito
bem esses planos mirabolantes de ajuda, para que
não se tornem verdadeiros cavalos de Tróia a servi-
ço da exclusão da soberania nacional sobre uma
parte de nosso território. Seria muito fácil para esses
países ricos – isto é uma hipótese, não uma acusa-
ção – dar esse dinheiro – até certo ponto uma mixa-
ria, face à dimensão dos problemas – e um suporte
técnico inadequado ou insuficiente e, depois, nos
acusar de incompetência ou descaso, diante de
qualquer fracasso das iniciativas.

Da parte de nosso Governo, uma primeira pre-
ocupação que desejo manifestar quanto a esse pro-
grama é sua falta de transparência. Não me parece
que o Governo tenha se preocupado em tornar pú-
blicas as iniciativas realizadas no âmbito desse pla-
no, nem em seu início e nem em seu desenrolar.
Tanto é assim que, na página da internet mantida
pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, o que figura como
”situação“ atual refere-se a maio de — pasmem os
Senhores — 1996!

Queremos saber como andava o Programa,
pelo menos até julho de 1999, não é justo? Cidada-
nia e participação popular implicam, da parte dos
governos, uma atitude decisiva: transparência. A
qualidade de qualquer ação estatal não se limita à
competência administrativa, mas abrange a capaci-
dade de levar a todos os cidadãos a correta infor-
mação das ações e dos gastos do Governo. A ação
no sentido da preservação ambiental mais ainda,
pois se trata de uma das questões mais sensíveis
no imaginário coletivo de nosso tempo.

Quero, portanto, deixar clara minha posição de
apoio e cautela quanto ao PPG-7. Que venham re-
cursos, mas que seja preservada nossa soberania e
que haja, sempre, transparência e responsabilidade
do Estado perante o povo.

Muito obrigado.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago, hoje, a
esta tribuna um assunto da maior gravidade: a imi-
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nência de um desastre ecológico de conseqüências
muito sérias em Belém do Pará.

A denúncia que faço, hoje, diz respeito à ame-
aça de destruição dos mananciais que abastecem a
capital do nosso estado, cuja Região metropolitana
abriga cerca de 1 milhão e 600 mil habitantes. De
acordo com técnicos da área, os Lagos Bolonha e
Água Preta, que abastecem Belém, correm o risco
de assoreamento; correm o risco de ter encurtada a
sua vida útil, caso a poluição de suas águas mante-
nha os mesmos níveis alarmantes de agora. Hoje,
informam esses técnicos, a Companhia de Sanea-
mento do Pará – COSANPA já está sendo obrigada
a bombear água do Rio Guamá, que banha boa par-
te de Belém, para ajudar no abastecimento da capi-
tal. E isso é um perigo, porque mesmo na nascente
a poluição é muito grande no Rio Guamá, devido ao
uso de agrotóxicos. Mas o pior é que se nada for fei-
to o Estado poderá ter de aumentar a captação do
rio Guamá. Além disso, a fauna que ainda resiste
nesses dois lagos corre o risco de simplesmente de-
saparecer.

A história da poluição dos mananciais que
abastecem Belém é uma história de irresponsabili-
dade social e de incúria administrativa da parte dos
governantes que se sucederam no comando do
Estado do Pará. É uma história de muitas faces,
porque não abrange apenas os consideráveis danos
ecológicos a uma das áreas mais importantes e
aprazíveis do Estado. É uma história que abrange,
também, as condições miseráveis, subumanas, em
que vivem as mais de cem mil pessoas que habitam
o entorno desses dois lagos. Na área onde residem
essas pessoas não existe saneamento básico. E por
ocasião das enchentes, bastante freqüentes em Be-
lém no período invernoso, as casas desses milhares
de cidadãos são invadidas por toda a sorte de imun-
dície, expondo-os a todo tipo de doenças. Além dis-
so, a falta de saneamento no entorno dos lagos Bo-
lonha e Água Preta faz com que toda a água servida
e os dejetos produzidos por essas cem mil pessoas
sejam levados diretamente para os mananciais.

Fui informado de que o Governo do Estado já
iniciou um trabalho de recuperação dos mananciais.
O Governo do Estado, de acordo com as informa-
ções que recebi, vai remanejar cerca de mil famílias
que residem na área considerada de risco (aquela
que fica mais próxima aos lagos), reflorestar e pro-
mover a recomposição da fauna de ambos os lagos.
Mas nada disso surtirá efeito, nada disso conseguirá
reverter a iminência de um desastre, caso não seja

feito o saneamento das áreas do entorno dos lagos.
E é aqui que entram a irresponsabilidade social e a
incúria administrativa que referi há pouco.

Desde o início da década de 90 que se planeja
o saneamento daquela área, tendo em vista a im-
possibilidade de remanejar dez mil pessoas, o que
causaria um desastre humano de enormes propor-
ções. O Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) emprestou o dinheiro para a construção do
sistema de esgoto da área, através do Programa de
Ação Social de Saneamento – Prosege. A verba, de
14 milhões de reais, aí incluída a contrapartida do
Estado, já foi integralmente liberada. Mas a área
continua sem esgotamento sanitário e a população
acredita que o Governo do Estado literalmente en-
terrou na lama esses 14 milhões de reais. E por
quê? Porque a quantidade de erros e de irresponsa-
bilidades cometidas na concepção e execução do
Prosege levaram a que fosse embargada pela Justi-
ça.

Como resultado disso, tudo o que havia sido
construído, incluindo as estações elevatórias, en-
contra-se bastante deteriorado, dada a ação do tem-
po e pelo abandono. De acordo com denúncia da
Comissão das Entidades Comunitárias do Entorno
dos Lagos Bolonha e Água Preta, que engloba 10
associações de moradores e centros comunitários
daquela região, o sistema de esgoto construído pela
Companhia de Saneamento do Pará encontra-se to-
talmente entupido com areia, lixo e lama, em decor-
rência das enchentes. Todas as tampas dos poços
de visitação e de inspeção desapareceram ou foram
destruídas pela passagem dos carros, numa clara
demonstração da inadequação do material utilizado.
As três estações elevatórias erguidas no local, duas
delas praticamente concluídas, estão em um estado
lastimável. Uma delas, inclusive, corre o risco de ser
engolida por um imenso buraco provocado pela ero-
são, o que demonstra ter sido construída em terreno
inadequado.

As obras do Prosege, nos bairros da Maram-
baia e Guanabara, este último um dos mais populo-
sos da área do entorno dos Lagos Bolonha e Água
Preta, foram embargadas em 21 de Maio de 1997,
às vésperas de serem concluídas. E eu tenho em
mãos o Relatório n.º 001/97, da Companhia de Sa-
neamento do Pará, datado de 6 de Maio daquele
ano, que registra a existência de uma quantidade
enorme de erros de execução, entre eles, caixas de
inspeção mal feitas e sem condições de receber li-
gações domiciliares. O relatório lista ainda entupi-
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mentos e obstruções em vários pontos ao longo do
sistema. Os erros de execução, entupimentos e obs-
truções na rede e o material inadequado que preci-
sava ser trocado à época preenchem quase seis pá-
ginas de papel ofício – são mais de 100 fatos lista-
dos.

Além disso, em ofício encaminhado à Cosam-
pa, em 12 de maio de 1997, pela Secretaria de Polí-
tica Urbana, do Ministério do Planejamento e Orça-
mento, foram recomendadas, entre problemas con-
tábeis e de documentação, várias providências rela-
cionadas a erros na concepção e execução do Pro-
sege, dentre estes, a solução urgente do problema
do lançamento do esgoto ‘in natura’ no igarapé
Água Cristal. Além disso, o ofício alerta para a ne-
cessidade de concluir totalmente as obras e colo-
cá-las em operação até 30 de Setembro daquele
ano, sob pena de cancelamento do Prosege e con-
seqüente devolução dos recursos repassados. O
detalhe é que, na data em que foi realizada a visita,
em 25 de Março de 1997, as obras já se encontra-
vam paralisadas por decisão judicial e sem prazo de
conclusão.

Mas estes, não são os únicos problemas que o
Governo do meu Estado tem de vir a público para
explicar. Talvez mais grave é que o embargo judicial
das obras e sua conseqüente paralisação poderia
ter sido evitado, caso a Companhia de Saneamento
do Pará (COSANPA) tivesse agido com um mínimo
de responsabilidade. Além da recomendação da Se-
purb para a solução urgente do problema do lança-
mento do esgoto in natura no igarapé Água Cristal,
outros alertas foram feitos à Cosampa, não apenas
pelas associações de moradores da área, mas tam-
bém por órgãos do próprio Governo do Estado. Te-
nho em mãos cópias do parecer ambiental e da li-
cença para as obras emitida pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do
Pará. Tanto o parecer quanto a licença são assina-
dos pelo Dr. Francisco Sérgio Belich de Souza
Leão, que era o diretor técnico da SECTAM, depois
titular da pasta, e hoje secretário especial de Gestão
do Pará. Em seu parecer ambiental, referente à im-
plantação da rede de esgoto no bairro da Maramba-
ia, o documento diz, textualmente: ”No Programa
Prosege, as atividades acima descritas terão seus
efluentes lançados no córrego Água Cristal, que
hoje recebe carga orgânica despejada através de li-
gações domiciliares, conectadas clandestinamente
na rede de drenagem. A Cosampa deverá tomar as
medidas necessárias para a execução do coletor
tronco, às margens do Água Cristal, a fim de que es-

ses efluentes sejam encaminhados até o lançamen-
to subaquático na Baía do Guajará, como prevê o
Plano Diretor de Esgotamento Sanitário“.

Em ofício enviado posteriormente à Cosampa,
em outubro de 1993, A Secretaria de Meio Ambien-
te, em resposta a solicitação de licenciamento ambi-
ental para a implantação do Projeto de Engenharia
do Sistema de Esgotamento Sanitário do Prosege –
Belém, concede licença para o Projeto, condicionan-
do porém, à várias exigências, entre elas, ”a imple-
mentação de medidas que visem o controle da polu-
ição causada pelo lançamento de esgoto no igarapé
Água Cristal...“. Ameaçando, inclusive, no caso de
não cumprimento das exigência, o enquadramento
automático da empresa nas normas penais da legis-
lação ambiental vigente“.

Ora, Senhores Senadores, apesar de tantos
alertas, de tantas recomendações, a Companhia de
Saneamento do Pará nada fez para sanar os proble-
mas ambientais verificados no projeto. Tanto é as-
sim que, em 1997, quatro anos após a as recomen-
dações da SECTAM e dois anos após o alerta da
Sepurb, o projeto foi embargado pela Justiça justa-
mente porque os dejetos produzidos nas áreas do
Prosege seriam lançados in natura no igarapé Água
Cristal. Foi preciso que a sociedade recorresse ao
Ministério Público, para que a Companhia de Sane-
amento do Pará providenciasse a construção de
uma estação de tratamento, no bairro da Maramba-
ia, que, no entanto, só deverá estar concluída no fi-
nal deste ano.

Infelizmente, Senhores Senadores, a história
do Prosege é um grave exemplo de irresponsabili-
dade e desordem administrativa. A concepção do
Prosege data de 1992, mas a assinatura do contrato
de financiamento para a sua execução só viria a
acontecer três anos depois, em 1995. Executado de
forma atabalhoada e sem a mínima preocupação
ambiental, o projeto acabou paralisado em 1997 e
seguirá assim, até a conclusão da estação de trata-
mento da Marambaia. Ou seja, um projeto tão im-
portante quanto o Prosege, que diz respeito à quali-
dade de vida e à própria saúde de 1,6 milhão de
pessoas, arrasta-se há vários anos. Enquanto isso,
a poluição dos mananciais que abastecem Belém
segue em ritmo acelerado. E nada, repito, nada do
que for feito, conseguirá reverter esse quadro, sem
que haja o saneamento daquela área. Técnicos pa-
raenses calculam que a conclusão do Prosege aju-
daria a despoluir os mananciais em 60% a 70%.
Caso o saneamento se estendesse a outras áreas
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da cidade, cujos dejetos também são lançados nos
mananciais, seria possível a recuperação ambiental
num prazo não muito longo.

Mas o pior é que o Governo do Estado, para
tentar eximir-se da responsabilidade por essa tragé-
dia iminente, muitas vezes tenta jogar a culpa pela
poluição dos mananciais nos 100 mil cidadãos que
habitam o entorno dos lagos. Trata-se de um racio-
cínio perverso, que tenta transformar as vítimas em
vilões. Se essas famílias ocuparam o entorno dos
mananciais é porque, dada a especulação imobiliá-
ria que campeia em Belém e os baixos salários que
recebem, simplesmente não tinham para onde ir. O
Governo do Estado do Pará nunca realizou uma po-
lítica séria e eficaz de habitação – e tanto é assim
que um terço da população da Grande Belém reside
em áreas de ocupação.

Além disso, nunca se preocupou em proteger
essas áreas e quando, enfim, vencido pelas circuns-
tâncias, resolveu saneá-las, o faz do modo irrespon-
sável, como estamos vendo. Pretendia lançar o es-
goto in natura no igarapé Água Cristal, um dos mai-
ores da Bacia do Una, que corresponde a cerca de
40% das áreas alagadas e alagáveis de Belém, e
que está sendo objeto, inclusive, do projeto de Ma-
crodrenagem das Baixadas, projeto aliás, ainda
mais antigo do que este que estamos tratando aqui,
e também se encontra inacabado, registrando tam-
bém grandes problemas na sua execução.

Como é possível tanto descaso em relação ao
dinheiro público? E, mais do que isso, como é possí-
vel tanto descaso em relação à saúde e as vidas de
milhares de cidadãos?

No final do ano passado, à pedido da Comis-
são das Entidades do Entorno dos Lagos Bolonha e
Água Preta, encaminhei expediente à Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano – SEPURB,
como órgão fiscalizador do governo federal e ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
principal financiador do projeto, com o objetivo de
obter explicações acerca do andamento do Prose-
ge.

O BID nos respondeu objetivamente, declaran-
do conhecer a existência de problemas na execução
e funcionamento do projeto, prometendo uma res-
posta mais detalhada assim que seus técnicos se
atualizarem nas informações.

A Sepurb, por sua vez nos enviou um ofício,
datado do dia 04 desse mês, com uma nota infor-
mativa e uma justificativa técnica da Cosampa con-
firmando todos os problemas aqui já exposto, espe-

cialmente de que o projeto em questão não previa
qualquer ”dispositivo adequado“ para o tratamento
dos dejetos, o que ocasionou o embargo judicial em
25 de Maio de 1997. Confirmou também ter conheci-
mento do uso de materiais fora de especificações
técnicas, como por exemplo tampões de ferro que
não suportavam o tráfego de veículos pesados e os
prejuízos causados com a paralisação das obras.

Na justificativa técnica da Cosampa, consta, in-
clusive, uma singela confissão de culpa. A certa altu-
ra, ao falar do embargo das obras, a Companhia afir-
ma:

“A não execução dos interceptores significaria
lançar os esgotos sanitários in natura nos igarapés
Água Cristal e São Joaquim, o que constitui em um
procedimento totalmente inadequado, visto que eli-
mina os benefícios previstos para os investimentos
já realizados, além de agravar sobremaneira as con-
dições sanitárias da região.”

Daí porque – diz o documento – ”a Cosampa
foi obrigada a reestruturar a destinação final dos es-
gotos, de formas a estabelecer condições sanitárias
adequadas às obras do Prosege“.

A Sepurb, porém, nada disse sobre meditas
punitivas tomadas acerca das irregularidades cons-
tatadas. A impressão que nos dá, é a de que a Se-
purb transformou-se em uma espécie de advogada
ad hoc do Governo do Pará. Seria ela tão compre-
ensiva caso o Governo do Pará não fosse do PSDB,
mas sim de algum partido de esquerda?

A resposta da Sepurb acrescenta porém, que
a Cosampa, através do governo do Estado conse-
guiu recursos financeiros da ordem de 5,5 milhões
de reais, para os quais apresentou uma contraparti-
da de 2 milhões de reais. Em visita de inspeção rea-
lizada em Maio do ano passado, a Sepurb constatou
que já se encontrava em curso o processo licitatório
para a construção de uma dessas estações de trata-
mento, enquanto que para a outra, no bairro da Ma-
rambaia, o processo licitatório estava previsto para
acontecer ainda naquele mês. A previsão de termi-
no das obras estaria para o final deste ano.

Vejam que o erro de concepção do projeto,
bem como a irresponsabilidade na sua execução,
além de provocar todos esses transtornos e atrasos,
está gerando gastos adicionais de mais de 50% da-
quilo que foi inicialmente previsto.

Numa cidade como Belém, que possui apenas
6% a 7% de esgotamento sanitário; onde a popula-
ção mais pobre sobrevive em condições degradan-
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tes; onde os mananciais de água são tratados como
depósito de lixo, erros como o ocorridos no Prosege
são simplesmente imperdoáveis. É preciso que a
população se mobilize e pressione o Governo do
Estado para que ele conclua as obras do Prosege,
ao invés de simplesmente esquecê-las, enterradas
sob a areia, o lixo e a lama. É preciso, também, que
se apurem as responsabilidades por tamanho es-
cândalo. E é, preciso, sobretudo, que a população
de Belém se mobilize para salvar seus mananciais
de água potável, sem os quais o futuro das novas
gerações estará irremediavelmente comprometido.

Para finalizar, Senhores Senadores, gostaria
de informar que nessa próxima sexta feira, estarei
percorrendo a área do projeto, acompanhado de li-
deranças local, conhecendo in loco toda essa situa-
ção.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Presidente, V. Exª é testemunha, pelos
inúmeros pronunciamentos de colegas Senadores,
especialmente dos Estados do Centro-Oeste e da
Amazônia, de quanto é difícil fazer entender a im-
portância que tem para o processo de desenvolvi-
mento brasileiro, para a retomada do desenvolvi-
mento e a superação da crise brasileira, a ocupação
racional da Amazônia e o uso sustentável de seus
recursos, de dimensão planetária.

Ainda neste período de convocação extraordi-
nária, números foram trazidos a este plenário, que
revelam a discriminação com que são tratadas as
regiões mais pobres do país, às vezes as que têm,
em contraste, suas maiores riquezas naturais. Os
números demonstram que os investimentos públicos
da União, são canalizados sempre com prioridade,
para as demandas insaciáveis do desenvolvimento
concentrado das Regiões Sul-Sudeste, ou para o
cumprimento dos encargos financeiros do país, en-
redado cada vez mais no circuito da economia espe-
culativa e da globalidade, sem que seja assumida
com a mesma vontade, a responsabilidade de sal-
dar as dívidas do Brasil, para com o povo brasileiro,
com o aproveitamento de suas imensas potenciali-
dades, potencialidades, essas sim, capazes de ala-
vancar o país ao primeiro mundo.

Essas questões, Sr. Presidente, merecem es-
pecial reflexão desta Casa e da Nação, e espero,
brevemente, trazer uma contribuição específica so-
bre questão de tamanha importância.

Hoje quero apenas trazer ao plenário desta
Casa, e através dele, à consideração do Governo e,

especialmente, do Ministério da Educação, a pouca
prioridade que é dada pela tecno-burocracia, aos
esforços do Ministro Paulo Renato, para viabilizar o
funcionamento, ainda no corrente ano, da Escola
Técnica Federal de Palmas, cuja criação data de
1993 e cujos trabalhos de construção se prolongam
há cinco anos.

Não bastasse o fato, de que a União não tem
atendido, até este momento, aos reclamos da socie-
dade tocantinense em favor da criação da Universi-
dade Federal do Tocantins, continuando a discrimi-
nação do meu Estado, único da Federação a não
possuir sua Universidade Federal, a morosidade ou
a insensibilidade da burocracia federal ameaça pro-
telar, mais uma vez, o início do funcionamento da-
quela Unidade de Ensino técnico profissional, a pri-
meira e única no Estado, de caráter federal.

Sabe também V. Exª e esta Casa, Sr. Presi-
dente, com que esforço dos tocantinenses, de seu
empresariado, de suas autoridades constituídas, e
com que exemplo de trabalho, o mais jovem Estado
da Federação vem conseguindo desenvolver-se,
modificar as condições de miséria e abandono a
que foi relegado através de séculos.

Todo este esforço, todo este processo, no en-
tanto, ameaça ser estrangulado, pela absoluta ca-
rência de formação de mão-de-obra técnica, a que
os esforços do Estado, não tem conseguido respon-
der de forma suficiente.

Segundo comunicação que recebi, do Sr. Pro-
fessor Francisco Aldivino Gonçalves, responsável,
em nome do Estado, pelo acompanhamento da
obra, até 28 de fevereiro próximo estarão em condi-
ções de serem definitivamente entregues para funci-
onamento os seguintes equipamentos básicos.

– Bloco 1 – Administração;

– Bloco 2 – Administração;

– Bloco 3 – Laboratórios de Saneamento e
Informática;

– Bloco 5 – Bloco das salas de aula – Curso
Básico;

– Serviços de urbanização – grama;

– Subestação de energia elétrica;

– Depósitos de água – elevado e enterrado; e

– Instalações telefônicas.

Até 31 de março do corrente ano, serão con-
cluídas todas as demais obras da ETF-Palmas, com
exceção do Ginásio de Esportes.
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No entanto, Sr. Presidente, toda esta magnífi-
ca obra, fruto dos reclamos do Estado, dos apelos
insistentes das bancadas tocantinenses nas duas
Casas do Congresso, reclamos e apelos a que tem
respondido com a maior solicitude o Ministro Paulo
Renato; apesar disto tudo, a falta de medidas na
área tecnoburocrática ameaça transformar aquela
obra em mais um elefante branco, um prédio vazio
de equipamento, de objetivo, de gente, gente, Sr.
Presidente, juventude tocantinense que clama por
oportunidade de acesso ao conhecimento, ao saber,
às oportunidades de preparo profissional, em níveis
adequados às transformações que os avanços tec-
nológicos impõem, a cada dia, ao mercado de traba-
lho.

Segundo o relatório que acabo de receber,
para que a Escola Técnica Federal de Palmas pos-
sa iniciar seu funcionamento neste ano 2000, con-
forme promessa reiterada do Ministro Paulo Renato,
no 1º semestre, ou em caso extremo, no 2º, são ne-
cessárias as seguintes medidas, como se vê, a mai-
oria de ordem meramente burocrática:

– definição de cursos a serem implantados,

– criação do quadro de pessoal da Escola,

– realização de concurso público;

– aquisição de equipamentos, e

–definição do orçamento da Escola para o ano
2000.

No que se refere aos recursos financeiros, a li-
beração da parcela prevista de R$487.000,00, viabi-
lizaria o suporte financeiro às medidas necessárias
ao funcionamento imediato da Escola. Registro, jun-
to àquelas medidas de ordem administrativa e buro-
crática, meu apelo para a liberação desses recur-
sos.

Não estou pedindo exorbitâncias, Sr. Presiden-
te. Não estou induzindo ao desvio de recursos públi-
cos, tantas vezes aplicados para ações menos ur-
gentes ou de menor importância para a sociedade.

Estou pedindo, como cidadão, estou exigindo
como representante de parcela da sociedade brasi-
leira – o povo tocantinense, e de um Estado discri-
minado historicamente na Federação, estou exigin-
do na condição de Senador da República, que se
desobstrua a burocracia, que se dê eficácia à apli-
cação dos recursos públicos, pois o povo brasileiro
já está cansado de ver as obras inacabadas onde
os recursos públicos não geram frutos, por razões
como as que acabo de registrar. Por isto, estou soli-
citando ao Ministro Paulo Renato, Sr. Presidente,
que faça justiça aos reclamos do povo do Tocantins

e viabilize, através das medidas propostas, o funcio-
namento da Escola Técnica Federal de Palmas, ain-
da no decorrer deste ano.

A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –
SE) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao
mesmo tempo que progridem no mundo esforços
louváveis como as famosas conferências mundiais
promovidas pela ONU, sobre os mais diversos te-
mas, no sentido de uma maior compreensão, melhor
convivência e acordos de compromissos no sentido
de promover o progresso e a paz entre os povos,
nações e em toda a humanidade, também têm cres-
cido no mundo conflitos armados e guerras que vêm
vitimando milhões de pessoas em todos os conti-
nentes, tem gerado um contingente de 27 milhões
de refugiados e outros milhões de mortos e de de-
sabrigados.

Além das estatísticas mórbidas da insanidade
dessas guerras, que fazem a festa das indústrias
mundiais de armamento, existem ainda os números
da face cruel da violência disseminada em países
que não estando em guerra declarada, e portanto,
nestes termos, em paz, têm uma convivência social
bastante conturbada.

É lamentável que, embora a aspiração natural
do gênero humano seja a paz, a tranqüilidade e a
segurança, a violência no mundo venha crescendo
e se especializando.

Dados da Fundação Getúlio Vargas, Conjuntu-
ra Econômica de Agosto de 1999, divulgam que nos
últimos 10 anos a violência matou no Brasil mais de
350 mil pessoas, com uma média anual de 35 mil
mortos por ano, o dobro do número de vítimas em
24 anos de guerra entre o Timor e Indonésia.

É muito preocupante a proporção em que os
homicídios vêm crescendo em nosso País: 33.600
em 1997, 34.200 em 1998 e 37.000 em 1999, se-
gundo a Comissão nacional de Direitos Humanos. E
não estamos falando das vítimas da guerra do trân-
sito, que têm vitimado por ano um efetivo igual ou
maior do que este.

Os números da violência no Brasil são uma
verdadeira catástrofe, na maior e mais terrível ope-
ração de guerra deste século, que foi a invasão da
Normandia morreram 34.400 soldados aliados, e
nos 8 anos de horror na guerra do Vietnam o núme-
ro de soldados americanos mortos ficou em menos
de 58 mil.

O impacto dos números dessa violência mórbi-
da e velada existente no seio da população brasilei-
ra, já não escandalizam as pessoas, como se a so-
ciedade já tivesse um tanto apática quanto a essa
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tragédia que destrói vidas e causam prejuízos enor-
mes à sociedade e ao nosso País.

Só em São Paulo, segundo dados de Estudo
do Banco Mundial (Crime, Violência, Injustiça Social,
1999), o prejuízo e de 36 bilhões de reais.

O Brasil já é conhecido como um dos países
mais violentos do mundo, considerando o número
de homicídios por 100 mil habitantes.

Pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da
Universidade de São Paulo, por amostragem de po-
pulação em 10 capitais, intitulada “Atitudes, Normas
e Valores em Relação à Violência”, que teve alguns
dados publicados pelo Correio Braziliense de 12
de janeiro corrente, mostra que, ao contrário do que
poderíamos esperar com as providências no campo
da segurança, a massa crítica da violência está fer-
mentando em termos da ação dos criminosos e do
estímulo a tomada de posições e medidas de rea-
ção da população: 93% dos entrevistados acham
que a violência cresceu nos últimos doze meses;
43% consideram justo usar da violência para defen-
der a si mesmo ou à família; 35% aprovam alguém
matar por vingança; 37% aprovam o uso da violên-
cia na defesa da honra; 28% concordam que se
mate uma pessoa que esteja ameaçando seu bairro;
e 50%, se consideram encurralados, deixariam de
sair à noite por motivo de medo. Nesse universo de
amostragem 1 em cada 4 entrevistados conhecia al-
guém que foi assassinado. Dos entrevistados com
menos de 20 anos, 48% tinha um amigo ou colega
que espancou outro, 38% conhecia alguém envolvi-
do em brigas de gangues e outra igual percentagem
que anda armada.

Não parece que a pobreza seja o seu principal
estímulo, porque o Nordeste tem 30% da população
e metade dos pobres do País, e as populações mais
pobres da região são as menos violentas, segundo
o pesquisador Ib Teixeira da Fundação Getúlio Var-
gas, que afirma ser a desigualdade e não a pobreza
que incentiva a violência.

Temos em tramitação no Senado projetos de
lei que proíbem a venda de armas com a finalidade
de promover o desarmamento da população como
uma medida de impacto para conter a criminalidade,
as agressões, os homicídios e toda forma de contra-
venção violenta.

Dados divulgados em função das audiências
púbicas e do debate em torno do assunto dão um li-
geiro perfil do problema: 12.100 armas foram rouba-
das em 1999 e não foram recuperadas; 88% dos
homicídios no Brasil são provocados por armas de
fogo, e 46% se devem a motivos fúteis entre pesso-

as conhecidas; o Brasil tem 10 vezes menos armas
por habitante que a Alemanha e Nova Zelândia, en-
quanto 25 vezes mais homicídios; 98,5% dos homi-
cidas nos Estados Unidos vão para a cadeia, en-
quanto somente 2% no Rio e 2,3% em São Paulo;
88% dos prisioneiros americanos dizem que conse-
guem armas mesmo que ilegalmente e 74% afirmam
que evitam assaltar residências onde suspeitam ha-
ver pessoas armadas.

Ressalte-se que em nosso País transitam indi-
ferentemente pelas ruas um número de pessoas
condenadas e outras com prisão preventiva decreta-
da efetivo este praticamente igual ao que se encon-
tra encarcerado algo entre 100 e 150 mil.

Seria realmente extraordinário, uma importante
conquista para se promover o bem-estar da popula-
ção brasileira, se o desarmamento da população re-
lativamente a armas de fogo resolvesse o problema
da violência rural e urbana.

A agressão humana não está na arma em si
mas na cabeça e no espírito do homem que mata o
seu semelhante desde o tempo de Caim, usando
instrumento dos mais rudimentares aos mais sofisti-
cados. O importante é o esforço que se deve fazer
em nosso País para revertermos o sentimento de re-
volta em sentimento de paz.

Somos campeões mundiais da impunidade, da
concentração de renda, das desigualdades sociais e
regionais, e da indiferença com a miséria e a pobre-
za.

Como resolver o problema do desarmamento
da população sem se correr o risco de deixar o cida-
dão comum, o cidadão honesto, trabalhador, cum-
pridor de seus deveres, sem possibilidade de defen-
der sua família quando se sabe que o bandido sem-
pre encontrará um jeito de conseguir sua arma, num
país onde ainda não se conseguiu desviar a rota do
tráfico e evitar o contrabando que é o canal por
onde chegam armas clandestinas leves e pesadas
em nosso país.

Conter a violência, que se instrumentaliza até
com cães de alta periculosidade, e se sofistica nos
enlatados filmes de ação e nos video games sem
controle que incutem o gosto pela brutalidade na
mente dos jovens, deve começar pelo combate ao
crime, contendo o contrabando, as drogas, desar-
mando os bandidos e todos os que têm armas clan-
destinas, e regularizando as armas registradas de
quem demonstre poder usá-las em sua defesa e de
suas famílias, sob pena dos homicídios aumentarem
e a defesa dos cidadãos de bem ficar mais difícil e
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ainda mais desigual contra a agressão criminosa
fortemente armada.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, mais
do que nunca precisamos diminuir as desigualdades
sociais. Precisamos implementar programas com
grande potencial de geração de empregos. Precisa-
mos equipar e dar melhores condições às nossas
polícias. Precisamos urgentemente acabar com
essa “onda” de violência e inaugurar uma nova
“onda”. Uma “onda” de solidariedade e fraternidade,
sentimentos mais característicos do povo brasileiro.

Era o qe tinha a dizer.

Muito obrigada.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Srª Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, ao produtor da fron-
teira não resta, muitas vezes, nem mesmo o altruís-
mo. Se lhe domina o cansaço, ou lhe foge a paciên-
cia, pelo desdém de uma política de produção que o
exclui, e decide produzir, apesar de tudo e de todos,
isso não significa a alforria da pobreza. É porque de
nada adiantará produzir mais e mais se a sua produ-
ção não puder ultrapassar os limites de sua porteira.

É assim nas regiões onde faltam condições de
escoamento da produção. É assim em Rondônia,
com suas estradas que já não ligam a produção ao
progresso, o trabalho à fartura. O Estado é o tercei-
ro maior produtor da Amazônia, sem que tenham
sido esgotados, ainda, os seus maiores potenciais.
Mas, a permanecerem como tais as suas condições
de escoamento, não haverá como produzir, sob
pena do Estado assistir, também, crescerem as
suas estatísticas de perdas de produção.

Há uma correlação direta entre o desenvolvi-
mento de Rondônia e a qualidade de suas estradas.
Basta lembrar que 90% da produção local circula
por rodovias, na busca dos melhores mercados regi-
onais e exteriores.

Não é à toa que áreas antes promissoras ca-
minham para os vazios econômicos. É que as condi-
ções precárias das estradas que lhe permitiriam o
acesso aos mercados tornaram-nas verdadeiras
ilhas de subdesenvolvimento. É assim com Guaja-
rá-Mirim, antes a ”Pérola do Mamoré“, hoje a ima-
gem da decadência. É que pelos buracos da BR
425 já não é mais possível transitar a produção de
Guajará-Mirim, na mão dupla do progresso e das
melhores condições de vida de sua população tra-
balhadora.

A BR 425 liga Guajará-Mirim à rodovia BR
364, a nossa principal artéria, diga-se de passagem
também em condições precárias. A BR 425 também

tem papel estratégico na conjugação dos transpor-
tes rodoviário e fluvial, fator de integração entre as
regiões amazônicas brasileira e boliviana.

Guajará-Mirim é, portanto, estratégica em ter-
mos de sua localização geográfica. Isso lhe permitiu
tornar-se o centro de uma zona livre de exportação.
Mas, como exportar, se dali não se permite escoar a
produção? Essa localização a torna, também, estra-
tégica em termos de segurança do território nacio-
nal. Mas, como utilizar esse potencial de integridade
enquanto nação soberana se, para ali, não se per-
mite, mais, acesso pela sua principal via?

A demora na decisão de alterar a política cam-
bial foi fator significativo no malogro da Zona de Li-
vre Comércio de Guajará Mirim. Além disso, debi-
te-se, também aí, a política restritiva do Governo Fe-
deral no que concerne à importação e à comerciali-
zação de determinados produtos que apresentam
vantagens comparativas regionais. Cito, como caso
concreto, os equipamentos de informática, aliás um
pleito legitimado da comunidade local. A nossa Uni-
versidade Virtual, por exemplo, que tem, obviamen-
te, no computador o seu instrumento viabilizador,
poderia proporcionar, sem essas restrições, e a cus-
tos sabidamente menores, o impulso para o sucesso
da Região de Guajará-Mirim. Some-se a tudo isso,
portanto, as péssimas condições de acesso, via ter-
restre, quer no transporte de mercadorias, quer dos
próprios consumidores àquela Zona de Livre Comér-
cio. Todos esses fatores complicadores ao desen-
volvimento regional podem ser atacados por deci-
sões políticas que, como se vê, terão os melhores
efeitos multiplicadores.

Falar de Guajará-Mirim e da BR–425 é refe-
rir-se a um dos pontos mais longínquos do território
nacional. Mas é, também, trazer à discussão a inte-
gridade deste mesmo território nacional, que se
mantém como tal porque ali se derramou suor, san-
gue e lágrima de milhares de brasileiros.

Agilizar os potenciais de desenvolvimento de
regiões como a de Guajará-Mirim, Rondônia e Ama-
zônia pode significar o enfrentamento dos principais
problemas brasileiros, nos dias atuais. É que ali ain-
da é possível gerar as ocupações produtivas para
minimizar o desemprego. A produção de alimentos
básicos para nutrir milhões de conterrâneos excluí-
dos da nossa mesa de comunhão. A segurança pú-
blica maculada pelo desemprego e pela miséria. A
soberania nacional arranhada em tempos de globali-
zação desenfreada.

Com a palavra o Ministério dos Transportes,
através do DNER. Se afirmativa, uma esperança de
vida. De progresso e de desenvolvimento Se mantida
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a negação, uma sentença de morte. De uma cidade,
uma região, de um estado e, porque não, de uma na-
ção inteira.

Era o que eu tinha a dizer,
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Srª

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no próximo dia 22,
o Código de trânsito Brasileiro estará completando 2
anos de vigência. As estatísticas de acidentes e mor-
tes em 1998 demonstraram, cabalmente, a eficácia
de um Código rigoroso quando efetivamente aplica-
do. O Código, que tive a honra de regulamentar, é, in-
questionavelmente um de nossos melhores instru-
mentos de Cidadania.

Os números de 1998 falam por si só e devem
ser cotejados com as estatísticas do ano passado. A
eloquência das reduções de mortes, feridos e aciden-
tes é argumento suficiente para que as autoridades
de trânsito reflitam e, rigidamente, continuem a fiscali-
zar e, de maneira inflexível, passem a aplicar o Códi-
go. Os números não comportam paixões e por isso
vamos rememorá-los:

Em 1998, no primeiro ano de vigência do Códi-
go, o número de mortes caiu em 25%, 6 mil vidas fo-
ram poupadas, a quantidade de acidentes foi reduzi-
da em 22%, 70 mil acidentes a menos e os feridos
diminuíram em 26%, portanto menos 83 mil feridos.
Foram índices históricos. Se a dor de milhares de
famílias for pouco consideremos ainda o volume de
investimentos públicos em assistência médica a
gastos previdenciários.

Em 1998 foram suspensas 3.500 habilitações
de motoristas que excederam os 20 pontos em um
período de 12 meses e outros 19 mil processos esta-
vam em andamento. Os dados de 1999 entristecem o
país e apontam para contra-mão da cidadania e o re-
torno à selvageria sobre rodas : 2.300 carteiras sus-
pensas de um total de 150 mil condutores que ultra-
passaram os 20 pontos. Apenas 1,5% dos infratores
perderam, temporariamente, o direito de dirigir. É
sempre oportuno lembrar que os infratores contuma-
zes representam menos de 1% dos 30 milhões de ha-
bilitados.

A vasta experiência mundial e nossa incipiente
legislação, discutida por longos 6 anos no Congres-
so Nacional, evidenciam que a bárbarie no trânsito
sé é resolvida com regras permanentemente rígidas
e multas significativas. Não a punição pela punição

ou a multa pela multa, mas pelo caráter pedagógico.
O que não pode acontecer é o excesso de multas
para aumentar a arrecadação.

A indulgência dos agentes do sistema nacional
de trânsito é uma ameaça perigosa à eficácia da le-
gislação e a certeza de convivermos novamente com
a nódoas de sangue que envergonham o Brasil. Nada
menos do que 16 estados brasileiros, 60%, não apli-
caram punições de suspensão de habilitação, embo-
ra haja milhares de condutores que tenham superado
os 20 pontos. Esta paralisia enxovalhante ameaça as
regras de convivência civilizada no trânsito.

A desorganização, incompetência, má vontade
ou a simples resistência à fiel aplicação do Código
merecem atitudes enérgicas e imediatas dos Gover-
nos Estaduais e do Federal, que tem o Ministério da
Justiça como órgão máximo da política nacional de
trânsito e dispõe de mecanismos legais para intervir
onde estiver havendo negligência ou corpo mole. A
tolerância e a inércia ameaçam vidas e contribuem
para desmoralização do Código.

De outro lado, o Governo tem ainda o compro-
misso de implantar todo o Código. Diversos artigos
da lei ainda estão no papel, patinando em discus-
sões estéreis e, algumas, inconfessáveis : a câmara
de compensação de multas, a inspeção veicular, as
aulas de trânsito no ensino fundamental, a utilização
dos bafômetros, a política de pontos e a padroniza-
ção das lombadas.

O Código de Trânsito nasceu do inconformis-
mo da sociedade com o caos e não admite recuos.
Podemos sempre aperfeiçoá-lo, como já o fizemos
em seus excessos, mas nunca transigir quando
está em discussão vidas humanas. Tentativas de
abrandamento das regras, afrouxamento na fisca-
lização e anistias veladas só irão contribuir para
tornarmos inócua uma de nossas melhores leis e
voltarmos ao vergonhoso pódio de campeões
mundiais em acidentes.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária da
próxima terça-feira, dia 25 do corrente, a realizar-se
às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 40 minutos.)
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Ata da 10ª Ses são Não De li be ra ti va
em 21 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Lú dio Co e lho, Jo nas Pi nhe i ro, Edi son Lo bão e Ro me ro Jucá

(Ini cia-se a ses são às 9 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Ha ven -
do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil -
vam Bor ges, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te. 

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DE MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Nº 24/2000, de 13 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 738, 
de 1999, do Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo. 

AVISO

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 1.131/99, de 23 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men -
to nº 626, de 1999, da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le. 

As in for ma ções fo ram ane xa das, em
có pia, ao Di ver sos nº 85, de 1996, que vol ta 
à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le,
para con ti nu ar sua tra mi ta ção.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2000
(Nº 1.617/99, na Casa de Ori gem)

(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Dis põe so bre a cri a ção da Agên cia
Na ci o nal de Águas – ANA, en ti da de fe de -
ral de im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci o -

nal de Re cur sos Hí dri cos e de co or de na -
ção do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a -
men to de Re cur sos Hí dri cos, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Dos Obje ti vos

Art. 1º Esta Lei cria a Agên cia Na ci o nal de
Águas – ANA, en ti da de fe de ral de im ple men ta ção da
Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, in te gran te do
Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí -
dri cos, es ta be le cen do re gras para a sua atu a ção, sua 
es tru tu ra ad mi nis tra ti va e suas fon tes de re cur sos.

CAPÍTULO II
Da Cri a ção, Na tu re za Ju rí di ca e Com pe tên cia

da Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA

Art. 2º Com pe te ao Con se lho Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos pro mo ver a ar ti cu la ção dos pla ne ja men -
tos na ci o nal, re gi o na is, es ta du a is e dos se to res usuá ri -
os ela bo ra dos pe las en ti da des que in te gram o Sis te ma 
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos e
for mu lar a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, nos
ter mos da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997.

Art. 3º Fica cri a da a Agên cia Na ci o nal de Águas
– ANA, au tar quia sob re gi me es pe ci al, com au to no -
mia ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, vin cu la da ao Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te, com a fi na li da de de im ple men -
tar, em sua es fe ra de atri bu i ções, a Po lí ti ca Na ci o nal
de Re cur sos Hí dri cos, in te gran do o Sis te ma Na ci o nal 
de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos.

Pa rá gra fo úni co. A ANA terá sede e foro no Dis -
tri to Fe de ral, po den do ins ta lar uni da des ad mi nis tra ti -
vas re gi o na is.

Art. 4º A atu a ção da ANA obe de ce rá aos fun da -
men tos, ob je ti vos, di re tri zes e ins tru men tos da Po lí ti -
ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos e será de sen vol vi -
da em ar ti cu la ção com ór gãos e en ti da des pú bli cas e
pri va das in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren -
ci a men to de Re cur sos Hí dri cos, ca ben do-lhe:
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I – su per vi si o nar, con tro lar e ava li ar as ações e
ati vi da des de cor ren tes do cum pri men to da le gis la ção
fe de ral per ti nen te aos re cur sos hí dri cos;

II – dis ci pli nar, em ca rá ter nor ma ti vo, a im ple -
men ta ção, a ope ra ci o na li za ção, o con tro le e a ava li a -
ção dos ins tru men tos da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos;

III – co or de nar a ela bo ra ção e su per vi si o nar a im -
ple men ta ção do Pla no Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos e 
pres tar apo io, na es fe ra fe de ral, à ela bo ra ção dos pla -
nos de re cur sos hí dri cos das ba ci as hi dro grá fi cas;

IV – ou tor gar, por in ter mé dio de au to ri za ção, o
di re i to de uso de re cur sos hí dri cos em cor pos de água 
de do mí nio da União, ob ser va do o dis pos to nos arts.
5º, 6º, 7º e 8º;

V – fis ca li zar os usos de re cur sos hí dri cos nos
cor pos de água de do mí nio da União;

VI – ela bo rar es tu dos téc ni cos para sub si di ar a
de fi ni ção, pelo Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri -
cos, dos va lo res a se rem co bra dos pelo uso de re cur -
sos hí dri cos de do mí nio da União, com base nos me -
ca nis mos e quan ti ta ti vos su ge ri dos pe los Co mi tês de
Ba ci as Hi dro grá fi cas, na for ma do in ci so VI do art. 38
da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997;

VII – es ti mu lar e apo i ar as ini ci a ti vas vol ta das
para a cri a ção de Co mi tês de Ba ci as Hi dro grá fi cas;

VIII – im ple men tar, em ar ti cu la ção com os Co mi -
tês de Ba ci as Hi dro grá fi cas, a co bran ça pelo uso de
re cur sos hí dri cos de do mí nio da União;

IX – ar re ca dar, dis tri bu ir e apli car re ce i tas au fe ri -
das por in ter mé dio da co bran ça pelo uso de re cur sos
hí dri cos de do mí nio da União, na for ma do dis pos to
no art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997;

X – pla ne jar e pro mo ver ações des ti na das a pre -
ve nir ou mi ni mi zar os efe i tos de se cas e inun da ções,
no âm bi to do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de
Re cur sos Hí dri cos, em ar ti cu la ção com o ór gão cen -
tral do Sis te ma Na ci o nal de De fe sa Ci vil, em apo io
aos es ta dos e mu ni cí pi os;

XI – pro mo ver a ela bo ra ção de es tu dos para
sub si di ar a apli ca ção de re cur sos fi nan ce i ros da
União em obras e ser vi ços de re gu la ri za ção de cur -
sos de água, de alo ca ção e dis tri bu i ção de água, e de
con tro le da po lu i ção hí dri ca, em con so nân cia com o
es ta be le ci do nos pla nos de re cur sos hí dri cos;

XII – de fi nir e fis ca li zar as con di ções de ope ra -
ção de re ser va tó ri os por agen tes pú bli cos e pri va dos,
vi san do a ga ran tir o uso múl ti plo dos re cur sos hí dri -
cos, con for me es ta be le ci do nos pla nos de re cur sos
hí dri cos das res pec ti vas ba ci as hi dro grá fi cas;

XIII – pro mo ver a co or de na ção das ati vi da des
de sen vol vi das no âm bi to da rede hi dro me te o ro ló gi ca

na ci o nal, em ar ti cu la ção com ór gãos e en ti da des pú -
bli cas ou pri va das que a in te gram, ou que dela se jam
usuá ri as;

XIV – or ga ni zar, im plan tar e ge rir o Sis te ma Na -
ci o nal de Infor ma ções so bre Re cur sos Hí dri cos;

XV – es ti mu lar a pes qui sa e a ca pa ci ta ção de re -
cur sos hu ma nos para a ges tão de re cur sos hí dri cos;

XVI – pres tar apo io aos es ta dos na cri a ção de
ór gãos ges to res de re cur sos hí dri cos;

XVII – pro por ao Con se lho Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos o es ta be le ci men to de in cen ti vos, in clu si -
ve fi nan ce i ros, à con ser va ção qua li ta ti va e quan ti ta ti -
va de re cur sos hí dri cos.

§ 1º Na exe cu ção das com pe tên ci as a que se
re fe re o in ci so II des te ar ti go, se rão con si de ra dos,
nos ca sos de ba ci as hi dro grá fi cas com par ti lha das
com ou tros pa í ses, os res pec ti vos acor dos e tra ta dos.

§ 2º As ações a que se re fe re o in ci so X des te ar -
ti go, quan do en vol ve rem a apli ca ção de ra ci o na men -
tos pre ven ti vos, so men te po de rão ser pro mo vi das
me di an te a ob ser vân cia de cri té ri os a se rem de fi ni dos 
em de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca.

§ 3 º Para os fins do dis pos to no in ci so XII des te
ar ti go, a de fi ni ção das con di ções de ope ra ção de re -
ser va tó ri os de apro ve i ta men tos hi dre lé tri cos será
efe tu a da em ar ti cu la ção com o Ope ra dor Na ci o nal do
Sis te ma Elé tri co – ONS.

§ 4º A ANA po de rá de le gar ou atri bu ir a agên ci -
as de água ou de ba cia hi dro grá fi ca a exe cu ção de
ati vi da des de sua com pe tên cia, nos ter mos do art. 44
da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997, e de ma is dis -
po si ti vos le ga is apli cá ve is.

§ 5º Na exis tên cia de agên ci as de água ou de
ba ci as hi dro grá fi cas, a ANA po de rá de le gar a ór gãos
ou en ti da des pú bli cas fe de ra is, es ta du a is, mu ni ci pa is
e do Dis tri to Fe de ral, ou atri bu ir a or ga ni za ções so ci a -
is ci vis de in te res se pú bli co, por pra zo de ter mi na do, a
exe cu ção de ati vi da des de sua com pe tên cia, nos ter -
mos da le gis la ção em vi gor.

§ 6º A apli ca ção das re ce i tas de que tra ta o in ci -
so IX será fe i ta de for ma des cen tra li za da, por meio
das agên ci as de que tra ta o Ca pí tu lo IV do Tí tu lo II da
Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997 e, na au sên cia
ou im pe di men to des tas, por ou tras en ti da des per ten -
cen tes ao Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de
Re cur sos Hí dri cos.

§ 7º Nos atos ad mi nis tra ti vos de ou tor ga de di re -
i to de uso de re cur sos hí dri cos de cur sos de água que 
ba nham o Se mi-Árido nor des ti no, ex pe di dos nos ter -
mos do in ci so IV des te ar ti go, de ve rão cons tar, ex pli -
ci ta men te, as res tri ções de cor ren tes dos in ci sos III e
V do art. 15 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997.
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Art. 5º Nas ou tor gas de di re i to de uso de re cur -
sos hí dri cos de do mí nio da União, se rão res pe i ta dos
os se guin tes li mi tes de pra zos, con ta dos da data de
pu bli ca ção dos res pec ti vos atos ad mi nis tra ti vos de
au to ri za ção:

I – até dois anos, para iní cio da im plan ta ção do
em pre en di men to ob je to da ou tor ga;

II – até seis anos, para con clu são da im plan ta -
ção do em pre en di men to pro je ta do;

III – até trin ta e cin co anos, para vi gên cia da ou -
tor ga de di re i to de uso.

§ 1º Os pra zos de vi gên cia das ou tor gas de di re -
i to de uso de re cur sos hí dri cos se rão fi xa dos em fun -
ção da na tu re za e do por te de em pre en di men to, le -
van do-se em con si de ra ção, quan do for o caso, o pe -
río do de re tor no do in ves ti men to.

§ 2º Os pra zos a que se re fe rem os in ci sos I e II
po de rão ser am pli a dos, quan do o por te e a im por tân -
cia so ci al e eco nô mi ca do em pre en di men to o jus ti fi car,
ou vi do o Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos.

§ 3º O pra zo de que tra ta o in ci so III po de rá ser
pror ro ga do, pela ANA, res pe i tan do-se as pri o ri da des
es ta be le ci das nos Pla nos de Re cur sos Hí dri cos.

§ 4º As ou tor gas de di re i to de uso de re cur sos
hí dri cos para con ces si o ná ri as e au to ri za das de ser vi -
ços pú bli cos e de ge ra ção de ener gia hi dre lé tri ca vi -
go ra rão por pra zos co in ci den tes com os dos cor res -
pon den tes con tra tos de con ces são ou atos ad mi nis -
tra ti vos de au to ri za ção.

Art. 6º A ANA po de rá emi tir ou tor gas pre ven ti -
vas de uso de re cur sos hí dri cos, com a fi na li da de de
de cla rar a dis po ni bi li da de de água para os usos re -
que ri dos, ob ser va dos o dis pos to no art. 13 da Lei nº
9.433, de 8 de ja ne i ro De 1997.

§ 1º A ou tor ga pre ven ti va não con fe re di re i to de
uso de re cur sos hí dri cos e se des ti na a re ser var a va -
zão pas sí vel de ou tor ga, pos si bi li tan do, aos in ves ti -
do res, o pla ne ja men to de em pre en di men tos que ne -
ces si tem des ses re cur sos.

§ 2º O pra zo de va li da de da ou tor ga pre ven ti va
será fi xa do le van do-se em con ta a com ple xi da de do
pla ne ja men to do em pre en di men to, li mi tan do-se ao
má xi mo de três anos, fin do o qual será con si de ra do o
dis pos to nos in ci sos I e II do ar ti go an te ri or.

Art. 7º Para li ci tar a con ces são ou au to ri zar o
uso de po ten ci al de ener gia hi dráu li ca em cor po de
água de do mí nio da União, a Agên cia Na ci o nal de
Ener gia Elé tri ca – ANEEL, de ve rá pro mo ver, jun to à
Ana, a pré via ob ten ção de de cla ra ção de re ser va de
dis po ni bi li da de hí dri ca.

§ 1º Qu an do o po ten ci al hi dráu li co lo ca li zar-se
em cor po de água de do mí nio dos es ta dos ou do Dis -

tri to Fe de ral, a de cla ra ção de re ser va de dis po ni bi li -
da de hí dri ca será ob ti da em ar ti cu la ção com a res -
pec ti va en ti da de ges to ra de re cur sos hí dri cos.

§ 2º A de cla ra ção de re ser va de dis po ni bi li da de
hí dri ca será trans for ma da au to ma ti ca men te, pelo res -
pec ti vo po der or tor gan te, em ou tor ga de di re i to de
uso de re cur sos hí dri cos à ins ti tu i ção ou em pre sa que 
re ce ber da Annel a con ces são ou a au to ri za ção de
uso do po ten ci al de ener gia hi dráu li ca.

§ 3º A de cla ra ção de re ser va da dis po ni bi li da de
hí dri ca obe de ce rá ao dis pos to no art. 13 da Lei nº
9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997, e será for ne ci da em
pra zos a se rem re gu la men ta dos por de cre to do Pre si -
den te da Re pú bli ca.

Art. 9º A Ana dará pu bli ci da de aos pe di dos de
ou tor ga de di re i to de uso de re cur sos hí dri cos de do -
mí nio da União, bem como aos au tos ad mi nis tra ti vos
que de les re sul ta rem, por meio de pu bli ci da de na im -
pren sa ofi ci al e em pelo me nos no jor nal de gran de
cir cu la ção na res pec ti va re gião.

CAPÍTULO III
Da es tru tu ra or gâ ni ca da Agên cia Na ci o nal

de Águas – ANA

Art. 9º A ANA será di ri gi da por uma Di re to ria Co -
le gi a da, com pos ta por cin co mem bros, no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com man da tos não co -
in ci den tes de qua tro anos, ad mi ti da uma úni ca re con -
du ção con se cu ti va, e con ta rá com uma Pro cu ra do ria.

§ 1º O Di re tor-Presidente da ANA será es co lhi -
do pelo Pre si den te da Re pú bli ca en tre os mem bros
da Di re to ria Co le gi a da. e in ves ti do de fun ção por qua -
tro anos ou pelo pra zo que res tar de seu man da to.

§ 2º Em caso de vaga no cur so do man da to,
este será com ple ta do por su ces sor in ves ti do na for -
ma pre vis ta no ca put, que o exer ce rá pelo pra zo re -
ma nes cen te.

Art. 10. A exo ne ra ção imo ti va da de di ri gen tes da 
ANA só po de rá ocor rer nos qua tro me ses ini ci a is dos
res pec ti vos man da tos.

§ 1º Após o pra zo a que se re fe re o ca put, os di -
ri gen tes da ANA so men te per de rão o man da to em de -
cor rên cia de re nún cia, de con de na ção ju di ci al tran si -
ta da em jul ga do, ou de de ci são de fi ni ti va em pro ces -
so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

§ 2º Sem pre ju í zo do que pre vê em as le gis la -
ções pe nal e re la ti va à pu ni ção de atos de im pro bi da -
de ad mi nis tra ti va no ser vi ço pú bli co, será ca u sa da
per da do man da to e inob ser vân cia, por qual quer um
dos di ri gen tes da Ana, dos de ve res e pro i bi ções ine -
ren tes ao car go que ocu pa.
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§ 3º Para os fins do dis pos to no pa rá gra fo an te -
ri or, cabe ao Mi nis tro de Esta do do Meio Ambi en te
ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, que
será con du zi do por co mis são es pe ci al, com pe tin do
ao Pre si den te da Re pú bli ca de ter mi nar o afas ta men -
to pre ven ti vo, quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga -
men to.

Art. 11. Aos di ri gen tes da Ana é ve da do o exer -
cí cio de qual quer ou tra ati vi da de pro fis si o nal, em pre -
sa ri al, sin di cal ou de di re ção po lí ti co-partidária.

§ 1º É ve da do aos di ri gen tes da Ana, con for me
dis pu ser o seu re gi men to in ter no, ter in te res se di re to
ou in di re to em em pre sa re la ci o na da com o Sis te ma
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos.

§ 2º A ve da ção de que tra ta o ca put não se apli -
ca aos ca sos de ati vi da des pro fis si o na is de cor ren tes
de vín cu los con tra tu a is man ti dos com en ti da des pú -
bli cas ou pri va das de en si no e pes qui sa.

Art. 12. Com pe te à Di re to ria Co le gi a da:
I – exer cer a ad mi nis tra ção da Ana;
II – edi tar nor mas so bre ma té ri as de com pe tên -

ci as da Ana;
III – apro var o re gi men to in ter no da Ana, a or ga -

ni za ção, a es tru tu ra e o âm bi to de ci só rio de cada di re -
to ria;

IV – cum prir e fa zer cum prir as nor mas re la ti vas
ao Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos
Hí dri cos;

V – exa mi nar e de ci dir so bre pe di dos de ou tor ga 
de di re i to de uso de re cur sos hí dri cos de do mí nio da
União;

VI – ela bo rar e di vul gar re la tó ri os so bre as ati vi -
da des da Ana;

VII – en ca mi nhar os de mons tra ti vos con tá be is
da Ana aos ór gãos com pe ten tes;

VIII – de ci dir pela ven da, ces são ou alu guel de
bens in te gran tes do pa tri mô nio da Ana; e

IX – co nhe cer e jul gar pe di dos de re con si de ra -
ção de de ci sões de com po nen tes da Di re to ria da
Ana.

§ 1º A Di re to ria de li be ra rá por ma i o ria sim ples
de vo tos, e se re u ni rá com a pre sen ça de, pelo me -
nos, três di re to res, en tre eles o Di re tor-Presidente ou
seu subs ti tu to le gal.

§ 2º As de ci sões re la ci o na das com as com pe -
tên ci as ins ti tu ci o na is da Ana, pre vis tas no art. 3º, se -
rão to ma das de for ma co le gi a da.

Art. 13. Com pe te ao Di re tor-Presidente:
I – exer cer a re pre sen ta ção le gal da Ana;
II – pre si dir as re u niões da Di re to ria Co le gi a da;
III – cum prir e fa zer cum prir as de ci sões da Di re -

to ria Co le gi a da;

IV – de ci dir ad re fe ren dum da Di re to ria Co le gi -
a da as ques tões de ur gên cia;

V – de ci dir, em caso de em pa te, nas de li be ra -
ções da Di re to ria Co le gi a da;

VI – no me ar e exo ne rar ser vi do res, pro ven do os 
car gos em co mis são e as fun ções de con fi an ça;

VII – ad mi tir, re qui si tar e de mi tir ser vi do res, pre -
en chen do os em pre gos pú bli cos;

VIII – en ca mi nhar ao Con se lho Na ci o nal de Re -
cur sos Hí dri cos os re la tó ri os ela bo ra dos pela Di re to -
ria Co le gi a da e de ma is as sun tos de com pe tên cia da -
que le Con se lho;

IX – as si nar con tra tos e con vê ni os e or de nar
des pe sas; e

X – exer cer o po der dis ci pli nar, nos ter mos da le -
gis la ção em vi gor.

Art. 14. Com pe te à Pro cu ra do ria da Ana, que se
vin cu la à Advo ca cia-Geral da União para fins de ori -
en ta ção nor ma ti va e su per vi são téc ni ca;

I – re pre sen tar ju di ci al men te a Ana, com prer ro -
ga ti va de Fa zen da Pú bli ca;

II – re pre sen tar ju di ci al men te os ocu pan tes de
car gos e de fun ções de di re ção, in clu si ve após a ces -
sa ção do res pec ti vo exer cí cio, com re fe rên cia a atos
pra ti ca dos em de cor rên cia de suas atri bu i ções le ga is
ou ins ti tu ci o na is, ado tan do, in clu si ve, as me di das ju -
di ci a is ca bí ve is, em nome e em de fe sa dos re pre sen -
ta dos;

III – apu rar a li qui dez e cer te za de cré di tos, de
qual quer na tu re za, ine ren te às ati vi da des da Ana, ins -
cre ven do-os em dí vi da ati va, para fins de co bran ça
ami gá vel ou ju di ci al; e

IV – exe cu tar as ati vi da des de con sul to ria e de
as ses so ra men to ju rí di cos.

Art. 15. O ex-dirigente da Ana con ti nu a rá vin cu -
la do à au tar quia nos doze me ses se guin tes ao exer cí -
cio do car go, du ran te os qua is es ta rá im pe di do de
pres tar, di re ta ou in di re ta men te, in de pen den te men te
da for ma ou na tu re za do con tra to, qual quer tipo de
ser vi ço às em pre sas sob sua re gu la men ta ção ou fis -
ca li za ção, in clu si ve con tro la das, co li ga das ou sub si -
diá ri as.

§ 1º Du ran te o pra zo da vin cu la ção es ta be le ci da 
nes te ar ti go, o ex-dirigente con ti nu a rá pres tan do à
ANA ou a qual quer ou tro ór gão da ad mi nis tra ção pú -
bli ca di re ta da União, em área ati nen te à sua qua li fi -
ca ção pro fis si o nal, me di an te re mu ne ra ção equi va len -
te à do car go de di re ção que exer ceu.

§ 2º Incor re na prá ti ca de ad vo ca cia ad mi nis tra -
ti va, su je i tan do-se o in fra tor às pe nas pre vis tas no art. 
321 do Có di go Pe nal, o ex-dirigente da Ana, in clu si ve
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por re nún cia ao man da to, que des cum prir o dis pos to
no ca put des te ar ti go.

§ 3º Exclu ir-se do dis pos to nes te ar ti go o
ex-dirigente que for exo ne ra do do car go no pra zo in -
di ca do no ca put do art. 10 des ta lei.

CAPÍTULO IV
Dos Ser vi do res da ANA

Art. 16. A Ana cons ti tu i rá, no pra zo de trin ta e
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção des ta lei, o
seu qua dro pró prio de pes so al, por meio de re a li za -
ção de con cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí -
tu los, ou da re dis tri bu i ção de ser vi do res de ór gãos e
en ti da des da ad mi nis tra ção fe de ral di re ta, au tár qui ca
ou fun da ci o nal.

§ 1º Nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da Cons -
ti tu i ção, fica a ANA au to ri za da a efe tu ar con tra ta ção
tem po rá ria, por pra zo não ex ce den te a trin ta e seis
me ses, do pes so al téc ni co im pres cin dí vel ao exer cí -
cio de suas atri bu i ções ins ti tu ci o na is.

§ 2º Para os fins do dis pos to no pa rá gra fo an -
terior, são con si de ra das ne ces si da des tem po rá ri as
de ex cep ci o nal in te res se pú bli co as ati vi da des re la ti -
vas à im ple men ta ção, ao acom pa nha men to e à ava -
li a ção de pro je tos e pro gra mas de ca rá ter fi na lís ti co
na área de re cur sos hí dri cos, im pres cin dí ve is à im -
ple men ta ção e à atu a ção da Ana.

Art. 17. A Ana po de rá re qui si tar, com ônus, ser -
vi do res de ór gãos e en ti da des in te gran tes da ad mi -
nis tra ção pú bli ca fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci -
o nal, qua is quer que se jam as atri bu i ções a se rem
exer ci das.

§ 1º As re qui si ções para exer cí cio na Ana, sem
car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça, fi cam au -
to ri za das pelo pra zo máx mo de vin te e qua tro me ses,
con ta da da ins ta la ção da au tar quia.

§ 2º Trans cor ri do o pra zo a que se re fe re o pa rá -
gra fo an te ri or, so men te se rão ce di dos para a Ana ser -
vi do res por ela re qui si ta dos para o exer cí cio de car -
gos em co mis são.

§ 3º Du ran te os pri me i ros trin ta e seis me ses
sub se qüen tes à ins ta la ção da ANA, as re qui si ções de 
que tra ta o ca put des te ar ti go, com a pré via ma ni fes -
ta ção dos Mi nis tros de Esta do do Meio Ambi en te e do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, se rão ir re cu sá -
ve is e de pron to aten di men to.

§ 4º Qu an do a ces são im pli car re du ção de re -
mu ne ra ção do ser vi dor re qui si ta do, fica a Ana au to ri -
za da a com ple men ta-la até atin gir o va lor per ce bi do
no Órgão ou na en ti da de de ori gem.

Art. 18. Fi cam cri a dos, com a fi na li da de de in te -
grar a es tru tu ra da Ana:

I – qua ren ta e nove car gos em co mis são, sen do
cin co car gos de Na tu re za Espe ci al, no va lor uni tá rio
de R$6.400,00 (seis mil e qua tro cen tos re a is), e qua -
ren ta e qua tro car gos do Gru po Di re ção e Asses so ra -
men to Su pe ri or-DAS, as sim dis tri bu i í dos: nove DAS
101.5; cin co DAS 102.5; de zes se te DAS 101.4; um
DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS 101.2; e dois
DAS 102.1;

II – cen to e cin qüen ta car gos de con fi an ça de -
no mi na dos Car gos Co mis si o na dos de Re cur sos Hí -
dri cos-CCRH, sen do trin ta CCRH – V, no va lor uni -
tá rio de R$1.170, (mil cen to e se ten ta re a is); qua -
ren ta CCRH – IV, no va lor uni tá rio de R$855,00 (oi -
to cen tos e cin qüen ta re a is); trin ta CCRH – III, no va -
lor uni tá rio de R$515,00 (que nhen tos e quin ze re a -
is); vin te CCRH – II, no valor uni tá rio de R$454,00
(qua tro cen tos  e cin qüen ta e qua tro re a is); e trin ta
CCRH – I, no va lor uni tá rio de R$402,00 (qua tro cen -
tos e dois re a is).

§ 1º O ser vi dor in ves ti do em CCRH exer ce rá
atri bu i ções de as ses so ra men to e co or de na ção téc ni -
ca e per ce be rá re mu ne ra ção cor res pon den te ao car -
go efe ti vo ou em pre go per ma net ne, acres ci da do va -
lor da fun ção para a qual ti ver sido de sig na do.

§ 2º A de sig na ção para fun ção de as ses so ra -
men to de que tra ta este ar ti go não pode ser acu mu la -
da com a de sig na ção ou no me a ção para qual quer ou -
tra for ma de co mis si o na men to, ces san do o seu pa ga -
men to du ran te as si tu a ções de afas ta men to de ser vi -
dor, in clu si ve aque las con si de ra das de efe ti vo exer cí -
cio, res sal va dos os pe río dos a que se re fe rem os in ci -
sos I, IV, VI e VIII e alí ne as a e e do in ci so X do art. 102 
da Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, e o dis -
pos to no art. 471 da Con so li da ção das Leis dos Tra -
ba lha do, apro va da pelo De cre to-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943.

§ 3º A Di re to ria Co le gi a da da Ana po de rá dis por
so bre a al te ra ção de quan ti ta ti vos e a dis tri bu i ções
dos CCRH den tro da es tru tu ra ora ni za ci o nal da au tar -
quia, ob ser va dos os ní ve is hi e rár qui cos, os va lo res
da re tri bu i ção cor res pon den te e os res pec ti vos cus -
tos glo ba is.

§ 4º Nos pri me i ros trin ta e seis me ses se guin tes
à ins ta la ção da ANA, o CCRH po de rá ser ocu pa do
por ser vi do res ou em pre ga dos re qui si ta dos na for ma
do ar ti go an te ri or.

CAPÍTULO V
Do Pa tri mô nio e das Re ce i tas

Art. 19. Cons ti tu em pa tri mô nio da Ana os bens e 
di re i tos de sua pro pri e da de, os que lhe fo rem con fe ri -
dos ou que ve nha a ad qui rir ou in cor po rar.
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Art. 20. Cons ti tu em re ce i tas da Ana:
I – os re cur sos que lhe fo rem trans fe ri dos em de -

cor rên cia de do ta ções con sig na das no Orça men to Ge -
ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi ci o na is e
trans fe rên ci as e re pas ses que lhe fo rem con fe ri dos;

II – os re cur sos de cor ren tes da co bran ça pelo uso
de água de cor pos hí dri cos de do mí nio da União, res pe -
i tan do-se as for mas e os li mi tes de apli ca ção pre vis tos
no art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997;

III – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os,
acor dos ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des, or -
ga nis mos ou em pre sas na ci o na is ou in ter na ci o na is;

IV – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

V – o pro du to da ven da de pu bli ca ções, ma te ri al
téc ni co, da dos e in for ma ções, in clu si ve para fins de li -
ci ta ção pú bli ca, de emo lu men tos ad mi nis tra ti vos e de 
ta xas de ins cri ções em con cur sos;

VI – re tri bu i ções por ser vi ços de qua is quer na tu -
re za pres ta dos a ter ce i ros;

VII – o pro du to re sul tan te da ar re ca da ção de
mul tas apli ca das em de cor rên cia de ações de fis ca li -
za ção de que tra tam os arts. 49 e 50 da Lei nº 9.433,
de 8 de ja ne i ro de 1997;

VIII – os va lo res apu ra dos com a ven da ou alu -
guel de bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de;

IX – os pro du to da ali e na ção de bens, ob je tos e
ins tru men tos uti li za dos para a prá ti ca de in fra ções,
as sim como do pa tri mô nio dos in fra to res, apre en di -
dos em de cor rên cia do exer cí cio do po der de po lí cia e 
in cor po ra dos ao pa tri mô nio da au tar quia, nos ter mos
de de ci são ju di ci al; e

X – os re cur sos de cor ren tes da co bran ça de
emo lu men tos ad mi nis tra ti vos.

Art. 21. As re ce i tas pro ve ni en tes da co bran ça
pelo uso de re cur sos hí dri cos de do mí nio da União
se rão man ti das à dis po si ção da Ana, na Con ta Úni ca
do Te sou ro Na ci o nal, en quan to não fo rem des ti na das 
para as res pec ti vas pro gra ma ções.

§ 1º A Ana man te rá re gis tros que per mi tam cor -
re la ci o nar as re ce i tas com as ba ci as hi dro grá fi cas em 
que fo ram ge ra das, com o ob je ti vo de cum prir o es ta -
be le ci do no art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de
1997.

§ 2º As dis po ni bi li da des de que tra ta o ca put
des te ar ti go po de rão ser man ti das em apli ca ções fi -
nan ce i ras, na for ma re gu la men ta da pelo Mi nis té rio da 
Fa zen da.

§ 3º A fi xa ção das do ta ções or ça men tá ri as da
Ana na Lei Orça men tá ria Anu al e sua pro gra ma ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra de exe cu ção não so fre rão li mi -
tes nos seus va lo res, para mo vi men ta ção e em pe nho.

§ 4º As pri o ri da des de apli ca ção de re cur sos a
que se re fe re o ca put do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8
de ja ne i ro de 1997, se rão de fi ni das pelo Con se lho
Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos, em ar ti cu la ção com
os res pec ti vos co mi tês de ba cia hi dro grá fi ca.

CAPÍTULO VI
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 22. Na pri me i ra ges tão da Ana, um di re tor
terá man da to de três anos, dois di re to res te rão man -
da tos de qua tro anos e dois di re to res te rão man da tos
de cin co anos, para im ple men tar o sis te ma de man -
da tos não co in ci den tes.

Art. 23. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I – trans fe rir para a Ana o acer vo téc ni co e pa tri -

mo ni al, di re i tos e re ce i tas do Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te e de seus ór gãos, ne ces sá ri os ao fun ci o na men -
to da au tar quia;

II – re ma ne jar, trans fe rir ou uti li zar os sal dos or -
ça men tá ri os do Mi nis té rio do Meio Ambi en te para
aten der às des pe sas de es tru tu ra ção e ma nu ten ção
da Ana, uti li zan do, como re cur sos, as do ta ções or ça -
men tá ri as des ti na das às ati vi da des fins e ad mi nis tra -
ti vas, ob ser va dos os mes mos sub pro je tos, su ba ti vi -
da des e gru pos de des pe sas pre vis tos na Lei Orça -
men tá ria em vi gor.

Art. 24. A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te e a Advo ca cia-Geral da União pres ta -
rão a Ana, no âm bi to de suas com pe tên ci as, a as sis -
tên cia ju rí di ca ne ces sá ria, até que seja pro vi do o car -
go de Pro cu ra dor da au tar quia.

Art. 25. O Po der Exe cu ti vo im ple men ta rá a des -
cen tra li za ção das ati vi da des de ope ra ção e ma nu ten -
ção de re ser va tó ri os, ca na is e adu to ras de do mí nio
da União, ex ce tu a da a in fra-estrutura com po nen te do
Sis te ma Inter li ga do Bra si le i ro, ope ra do pelo Ope ra -
dor Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co – ONS.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá a Ana a co or de na ção e 
a su per vi são do pro ces so de des cen tra li za ção de que 
tra ta este ar ti go.

Art. 26. O Po der Exe cu ti vo, no pra zo de no ven ta 
dias, con ta dos a par tir da data de pu bli ca ção des ta lei, 
por meio de de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca, es -
ta be le ce rá a es tru tu ra re gi men tal da Ana, de ter mi -
nan do sua ins ta la ção.

Pa rá gra fo úni co. O de cre to a que se re fe re o ca -
put es ta be le ce rá re gras de ca rá ter tran si tó rio, para
vi go ra rem na fase de im ple men ta ção das ati vi da des
da Ana, por pra zo não in fe ri or a doze e nem su pe ri or a 
vin te e qua tro me ses, re gu lan do a emis são tem po rá -
ria, pela Ane el, das de cla ra ções de re ser va de dis po -
ni bi li da de hí dri ca de que tra ta o art. 7º.
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Art. 27. A Ana pro mo ve rá a re a li za ção de con -
cur so pú bli co para pre en chi men to das va gas exis ten -
tes no seu qua dro de pes so al.

Art. 28. O art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio
de 1998, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 17. A com pen sa ção fi nan ce i ra
pela uti li za ção de re cur sos hí dri cos de que
tra ta a Lei nº 7.990, de 28 de de zem bro de
1989, será de seis in te i ros e se ten ta e cin co
cen té si mos por cen to so bre o va lor da ener -
gia elé tri ca pro du zi da, a ser paga por ti tu lar
de con ces são ou au to ri za ção para ex plo ra -
ção de po ten ci al hi dráu li co aos Esta dos, ao
Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os em cu jos
ter ri tó ri os se lo ca li za rem ins ta la ções des ti -
na das à pro du ção de ener gia elé tri ca, ou
que te nham áre as in va di das por águas dos
res pec ti vos re ser va tó ri os, e a ór gãos da ad -
mi nis tra ção di re ta da União.

§ 1º Da com pen sa ção fi nan ce i ra de
que tra ta o ca put:

I – seis por cen to do va lor da ener gia
pro du zi da se rão dis tri bu í dos en tre os Esta -
dos, Mu ni cí pi os e ór gãos da ad mi nis tra ção
di re ta da União, nos ter mos do art. 1º da Lei 
nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, com a
re da ção dada por esta lei;

II – se ten ta e cin co cen té si mos por cen -
to do va lor da ener gia pro du zi da se rão des ti -
na dos ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, para
apli ca ção na im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci -
o nal de Re cur sos Hí dri cos e do Sis te ma Na ci -
o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos, 
nos ter mos do art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de 
ja ne i ro de 1997 e do dis pos to nes ta lei.

§ 2º A par ce la a que se re fe re o in ci so
II do pa rá gra fo an te ri or cons ti tui pa ga men to
pelo uso de re cur sos hí dri cos e será apli ca -
da nos ter mos do art. 22 da Lei nº 9.433, de
8 de ja ne i ro de 1997."(N.R.)

Art. 29. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar -
ço de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º A dis tri bu i ção men sal da com -
pen sa ção fi nan ce i ra de que tra ta o in ci so I
do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, com a re da ção al te ra da por
esta lei, será fe i ta da se guin te for ma:

I – qua ren ta e cin co por cen to aos es -
ta dos;

II – qua ren ta e cin co por cen to aos mu -
ni cí pi os;

III – qua tro in te i ros e qua tro dé ci mos
por cen to ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te;

IV – três in te i ros e seis dé ci mos por
cen to ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia;

V – dois por cen to ao Mi nis té rio da
Ciên cia e Tec no lo gia;

§ 1º na dis tri bu i ção da com pen sa ção
fi nan ce i ra, o Dis tri to Fe de ral re ce be rá o
mon tan te cor res pon den te às par ce las de
es ta do e mu ni cí pio;

§ 2º Nas usi nas hi dre lé tri cas be ne fi ci a -
das por re ser va tó ri os de mon tan te, o acrés -
ci mo de ener gia por eles pro pi ci a do será
con si de ra do como ge ra ção as so ci a da a es -
tes re ser va tó ri os re gu la ri za do res, com pe tin -
do à Ane el efe tu ar a ava li a ção cor res pon -
den te para de ter mi nar a pro por ção da com -
pen sa ção fi nan ce i ra de vi da aos Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os afe ta dos por
es ses re ser va tó ri os.

§ 3º A Usi na de Ita i pu dis tri bu i rá, men -
sal men te, res pe i ta dos os per cen tu a is de fi ni -
dos no ca put des te ar ti go, sem pre ju í zo das 
par ce las de vi das aos ór gãos da ad mi nis tra -
ção di re ta da União, aos Esta dos e aos Mu -
ni cí pi os por ela di re ta men te afe ta dos, oi ten -
ta e cin co por cen to dos ro yal ti es de vi dos
por Ita i pu Bi na ci o nal ao Bra sil, pre vis tos no
Ane xo C, item III do Tra ta do de Ita i pu, as si -
na do em 26 de mar ço de 1973, en tre a Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca
do Pa ra guai, bem como nos do cu men tos in -
ter pre ta ti vos sub se qüen tes, e quin ze por
cen to aos es ta dos e mu ni cí pi os afe ta dos
por re ser va tó ri os a mon tan te da Usi na de
Ita i pu, que con tri bu em para o in cre men to de 
ener gia nela pro du zi da.

§ 4º A cota des ti na da ao Mi nis té rio do
Meio Ambi en te será em pre ga da na im ple -
men ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos
Hí dri cos e do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci -
a men to de Re cur sos Hí dri cos e do Sis te ma
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos
Hí dri cos e na ges tão da rede hi dro me te o ro -
ló gi ca na ci o nal." (N.R.)

Art. 30. O art. 33 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i -
ro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 33. Inte gram o Sis te ma Na ci o nal
de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos:

I – o Con se lho Na ci o nal de Re cur sos
Hí dri cos;

II – a Agên cia Na ci o nal de Águas;
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III – os Con se lhos de Re cur sos Hí dri -
cos dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;

IV – os Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;
V – os ór gãos dos po de res pú bli cos fe -

de ral, es ta du a is, do Dis tri to Fe de ral e mu ni -
ci pa is cu jas com pe tên ci as se re la ci o nem
com a ges tão de re cur sos hí dri cos;

VI – as Agên ci as de Água." (NR)

Art. 31. O in ci so IX do art. 35 da Lei nº 9.433,
de 8 de ja ne i ro de 1997, pas sa a vi go rar com a se -
guin te re da ção:

“Art. 35. ................................................
..............................................................
IX – acom pa nhar a exe cu ção e apro -

var o Pla no Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos
e de ter mi nar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as
ao cum pri men to de suas me tas; (NR)

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

Art. 32. O art. 46 da Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i -
ro de 1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 46. Com pe te à Se cre ta ria Exe cu ti va 
do Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos:

I – pres tar apo io ad mi nis tra ti vo, téc ni co 
e fi nan ce i ro ao Con se lho Na ci o nal de Re -
cur sos Hí dri cos;

II – ins tru ir os ex pe di en tes pro ve ni en tes 
dos Con se lhos Esta du a is de Re cur sos Hí dri -
cos e dos Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;

III – ela bo rar seu pro gra ma de tra ba -
lho e res pec ti va pro pos ta or ça men tá ria
anu al e sub me tê-los à apro va ção do Con -
se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos." (NR)

Art. 33. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Câ ma ra dos De pu ta dos, 20 de ja ne i ro de 2000.
– Mi chel Te mer.

MENSAGEM Nº 1.270, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe -

de ral, sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas
Exce lên ci as o tex to do pro je to de lei que “Dis põe so -
bre a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA,
en ti da de fe de ral de co or de na ção e apo io do Sis te ma
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos, e
dá ou tras pro vi dên ci as”.

Bra sí lia, 2 de se tem bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EMI/95/MMA/MME/MF/MP

Bra sí lia, 25 de agos to de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia Pro je to de Lei que dis põe so bre a cri a ção
da Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA, en ti da de que
terá a fun ção de pro mo ver o de sen vol vi men to do Sis -
te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri -
cos, pre vis to no in ci so XIX do art. 21 da Cons ti tu i ção
e cri a do pela Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997.

2 – A Ana será uma au tar quia sob re gi me es pe -
ci al, vin cu la da ao Mi nis té rio do Meio Ambi en te, com
au to no mia ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra, man da to fixo e
es ta bi li da de de seus di re to res. Estas ca rac te rís ti cas
jus ti fi cam-se por que a im plan ta ção do Sis te ma Na ci o -
nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos é ta re fa
a ser exe cu ta da ao lon go de vá ri os anos, que exi gi rá
con ti nu i da de ad mi nis tra ti va e ca pa ci ta ção téc ni ca
dos seus di ri gen tes para en fren tar, en tre ou tros, dois
re le van tes pro ble mas na ci o na is:

a) as se cas pro lon ga das, es pe ci al men -
te no Nor des te, cujo equa ci o na men to exi gi -
rá o apri mo ra men to da ges tão da ofer ta de
água, o es ta be le ci men to de ge ren ci a men to
da de man da e a pri o ri za ção dos usos de re -
cur sos hí dri cos em si tu a ção de es cas sez;

b) a po lu i ção dos rios, prin ci pal men te
nos ca sos em que a si tu a ção crí ti ca de cor re 
da uti li za ção de sar ti cu la da, cujo or de na -
men to de man da rá uma ação pac tu a da na
es ca la da ba cia hi dro grá fi ca abran gen do
mais de um es ta do.

3 – Além de co or de nar e apo i ar o Sis te ma Na -
ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos, a
ANA será tam bém o ór gão ges tor dos re cur sos hí -
dri cos de do mí nio da União, atu an do de for ma sub -
si diá ria e ar ti cu la da com ou tros ór gãos e en ti da des,
pú bli cos e pri va dos, in te gran tes do Sis te ma, den tre
os qua is se des ta cam:

a) Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí -
dri cos, cri a do pela Lei nº 9.433/97 e re gu la -
men ta do pelo De cre to nº 2.612, de 3 de ju -
nho de 1998, com pos to de re pre sen tan tes
de usuá ri os, dos go ver nos Fe de ral e es ta du -
a is e de or ga ni za ções não go ver na men ta is;

b) os ór gãos es ta du a is ges to res de re -
cur sos hí dri cos, que exer cem o con tro le da
ou tor ga de di re i to de uso de re cur sos hí dri -
cos de do mí nio es ta du al;

c) os co mi tês de ba cia hi dro grá fi ca,
cri a do pela Lei nº 9.433/97, que fun ci o na rão 
como se fos se o par la men to da res pec ti va
ba cia ao de ba ter te mas re la ci o na dos com o
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uso de re cur sos hí dri cos, pro cu ran do con ci -
li ar in te res ses de seg men tos dis tin tos;

d) as agên ci as de ba cia, cri a das pela
Lei nº 9.433/97, que se rão en ti da des de di -
re i to pri va do, sem fins lu cra ti vos, ins ti tu í das
pe los Co mi tês da Ba cia Hi dro grá fi ca para
atu ar como suas se cre ta ri as exe cu ti vas.

4 – Den tre as vá ri as atri bu i ções co me ti das à
Ana no Pro je to de Lei, cabe des ta car as de ou tor gar 
o di re i to de uso de re cur sos hí dri cos em cor pos hí -
dri cos de do mí nio da União, es ta be le cer con di ções
de ope ra ção de re ser va tó ri os para ga ran tir o uso
múl ti plo dos re cur sos hí dri cos; e pro mo ver ações
que pos sam mi ni mi zar os efe i tos de se cas e inun da -
ções de que tra ta o in ci so XVIII do art. 21 da Cons ti -
tu i ção, em apo io aos es ta dos e mu ni cí pi os.

5 – A Ana ini ci a rá suas ati vi da des nas re giões
em que a água seja in su fi ci en te ou de ba i xa qua li da -
de, com con fli tos de fla gra dos ou em via de ir rup ção,
ado tan do pro ce di men tos pre vis tos na Lei nº 9.433/97
in te i ra men te com pa tí ve is com a De cla ra ções de Du -
blin (1992 – Con fe rên cia Inter na ci o nal so bre a Água e 
Meio Ambi en te) e a Agen da 21 (1992 – Con fe rên cia
das Na ções Uni das so bre o Meio Ambi en te):

a) con si de rar a água bru ta dis po ní vel
nos rios e re ser va tó ri os, seja para con su mo
ou para di lu i ção de eflu en tes, como bem de
na tu re za eco nô mi ca;

b) des cen tra li zar o ge ren ci a men to e a
ope ra ção das es tru tu ras hí dri cas;

c) vi a bi li zar a efe ti va par ti ci pa ção dos
agen tes, en vol vi dos e in te res sa dos, nos
pro ces sos de ci só ri os so bre o uso dos re cur -
sos hí dri cos;

d) alo car a água bru ta de for ma sus -
ten tá vel, ze lan do pela con ser va ção e pro cu -
ran do di ri mir con fli tos e dis si par ten sões.

6 – O Pro je to de Lei pre vê ajus tes na base de
cál cu lo das quan ti as co bra das pela uti li za ção dos
re cur sos hí dri cos na ge ra ção de ener gia hi dráu li ca,
con for me dis põe a Lei nº 7.990 de 28 de de zem bro
de 1990, ao tem po em que con si de ra paga a quan -
tia que se ria de vi da pelo uso dos re cur sos hí dri cos
na for ma de Se ção IV do ca pí tu lo IV da Lei nº
9.433/97.

7 – Essa pro vi dên cia per mi ti rá que se es ta be le -
ça nova dis tri bu i ção dos re cur sos ge ra dos, dan do-se
ên fa se à des ti na ção que be ne fi cia a ba cia hi dro grá fi -
ca e os ór gãos e en ti da des ges to res dos re cur sos hí -
dri cos, as se gu ran do re mu ne ra ção dos es ta dos e mu -
ni cí pi os em va lo res ab so lu tos su pe ri o res aos que

vêm re ce ben do, mas re du zin do as suas par ti ci pa ções 
re la ti vas de 45% para 40% ou de 90% para 80% no
so ma tó rio.

8 – Efe tua-se, tam bém, ajus tes na des ti na ção
dos re cur sos, no âm bi to fe de ral, em ra zão de trans fe -
rên cia de atri bu i ções en tre ór gãos e en ti da des.

9 – Nos sa ex pec ta ti va é a de que o Pro je to, se
apro va do, cons ti tu ir-se-á num mar co de uma nova
era e num pas so lar go em bus ca de so lu ções para os
gra ves pro ble mas que ocor rem nas ba ci as hi dro grá fi -
cas: po lu i ção, se cas, en chen tes, ação des co or de na -
da dos se to res usuá ri os de água, des per dí cio, au sên -
cia de ge ren ci a men to da de man da e ma nu ten ção in -
su fi ci en te das es tru tu ras hi dráu li cas.

Res pe i to sa men te, José Sar ney Fi lho, Mi nis tro
de Esta do do Mio Ambi en te – Pe dro Ma lan, Mi nis tro
de Esta do da Fa zen da – Ro dolp ho Tou ri nho Neto ,
Mi nis tro de Esta do de Mi nas e Ener gia – Mar tus Ta -
va res, Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça -
men to e Ges tão.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.617, DE 1999

Dis põe so bre a cri a ção da Agên cia
Na ci o nal de Águas – ANA, en ti da de fe de -
ral de co or de na ção e apo io do Sis te ma
Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos
Hí dri cos, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

CAPÍTULO I
Da Cri a ção, Na tu re za Ju rí di ca e Com pe tên cia

da Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA

Art. 1º Fica cri a da a Agên cia Na ci o nal de Águas
– ANA, au tar quia sob re gi me es pe ci al, vin cu la da ao
Mi nis té rio do Meio Ambi en te, com sede e foro no Dis -
tri to Fe de ral, pra zo de du ra ção in de ter mi na do e atu a -
ção em todo o ter ri tó rio na ci o nal.

§ 1º A na tu re za de au tar quia es pe ci al con fe ri da à
Ana é ca rac te ri za da por au to no mia ad mi nis tra ti va e fi -
nan ce i ra, man da to fixo e es ta bi li da de de seus di re to res.

§ 2º A Ana é a en ti da de fe de ral de co or de na ção
e apo io do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de
Re cur sos Hí dri cos, pre vis to no in ci so XIX do art. 21
da Cons ti tu i ção, e cri a do pela Lei nº 9.433, de 8 de ja -
ne i ro de 1997, sen do-lhe as se gu ra da, nos ter mos
des ta lei, as prer ro ga ti vas ne ces sá ri as ao ple no de -
sem pe nho da com pe tên cia que lhe é pró pria.

§ 3º A atu a ção da Ana será de sen vol vi da em ar -
ti cu la ção com ór gãos e en ti da des, pú bli cos e pri va -
dos, in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a -
men to de Re cur sos Hí dri cos.
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Art. 2º A Ana exe cu ta rá suas ati vi da des di re ta -
men te, por seus ser vi do res, pró pri os ou re qui si ta dos,
ou in di re ta men te, por in ter mé dio de ter ce i ros.

Pa rá gra fo úni co. A fis ca li za ção de com pe tên cia
da ANA será ob je to de exe cu ção di re ta, por meio de
seus agen tes, po den do ser de le ga da, me di an te con -
vê nio fir ma do com ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra -
ção pú bli ca fe de ral ou es ta du al.

Art. 3º Com pe te à Ana pro mo ver o de sen vol vi -
men to do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re -
cur sos Hí dri cos, atu an do com im par ci a li da de, le ga li da -
de, im pes so a li da de e pu bli ci da de, e es pe ci al men te:

I – dis ci pli nar, em ca rá ter nor ma ti vo, a im ple -
men ta ção, a ope ra ci o na li za ção, o con tro le e a ava li a -
ção dos ins tru men tos da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos;

II – ou tor gar, por in ter mé dio de au to ri za ção, o di -
re i to de uso de re cur sos hí dri cos em cor pos hí dri cos
de do mí nio da União, po den do de le gar esta com pe -
tên cia aos ór gãos ou às en ti da des es ta du a is in ves ti -
dos do po der de ou tor ga de re cur sos hí dri cos;

III – fis ca li zar, con tro lar e ava li ar as ações e ati -
vi da des de cor ren tes do cum pri men to da le gis la ção
fe de ral per ti nen te aos re cur sos hí dri cos;

IV – par ti ci par da ela bo ra ção do Pla no Na ci o nal
de Re cur sos Hí dri cos e su per vi si o nar a sua im ple -
men ta ção;

V – exer cer a fun ção de se cre ta ria-executiva do
Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos;

VI – ela bo rar es tu dos téc ni cos para sub si di ar a
de fi ni ção dos va lo res a se rem co bra dos pelo uso de
re cur sos hí dri cos, pon de ra dos os quan ti ta ti vos su ge -
ri dos na for ma do in ci so VI do art. 38 da Lei nº 9.433,
de 1997;

VII – ar re ca dar, dis tri bu ir e apli car re ce i tas au fe -
ri das por in ter mé dio da co bran ça pelo uso de re cur -
sos hí dri cos;

VIII – fis ca li zar os usos de re cur sos hí dri cos nos
cor pos de água de do mí ni os da União;

IX – pres tar apo io aos Esta dos na cri a ção de ór -
gãos ges to res de re cur sos hí dri cos;

X – apo io às ini ci a ti vas vol ta das para a cri a ção
de Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;

XI – pla ne jar e pro mo ver ações no âm bi to do
Sis te ma Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos den tre as
qua is ra ci o na men tos pre ven ti vos, que pos sam mi ni -
mi zar os efe i tos de se cas e de inun da ções a que se
re fe re o in ci so XVIII do art. 21 da Cons ti tu i ção, em
apo io aos Esta dos e Mu ni cí pi os;

XII – pro mo ver a ela bo ra ção de es tu dos para
sub si di ar a apli ca ção de re cur sos fi nan ce i ros da
União em obras e ser vi ços de re gu la ri za ção de cur -

sos de água, de alo ca ção e dis tri bu i ção de água, e de
con tro le da po lu i ção hí dri ca;

XIII – de fi nir as con di ções de ope ra ção de re ser -
va tó ri os por agen tes pú bli cos e pri va dos, de for ma a
ga ran tir o uso múl ti plo dos re cur sos hí dri cos, con for -
me es ta be le ci do no Pla no de Ba cia Hi dro grá fi ca e
exer cer a res pec ti va fis ca li za ção;

XIV – pro mo ver a co or de na ção das ati vi da des
de sen vol vi das no âm bi to da rede hi dro me te o ro ló gi ca
na ci o nal, em ar ti cu la ção com ór gãos e en ti da des, pú -
bli cos ou pri va dos, que a in te grem ou que dela se jam
usuá ri os;

XV – or ga ni zar, im plan tar e ge rir o Sis te ma Na ci -
o nal de Infor ma ções so bre Re cur sos Hí dri cos; e

XVI – es ti mu lar a pes qui sa e a ca pa ci ta ção de
re cur sos hu ma nos no to can te à ges tão de re cur sos
hí dri cos.

§ 1º As ações a que se re fe re o in ci so XI des te
ar ti go, quan do en vol ve rem a apli ca ção de ra ci o na -
men tos pre ven ti vos, so men te po de rão ser pro mo vi -
das me di an te a ob ser vân cia de cri té ri os a se rem de fi -
ni dos em de cre to do Pre si den te da Re pú bli ca, cu jas
nor mas de ve rão ser ado ta das no âm bi to de toda a ba -
cia hi dro grá fi ca atin gi da.

§ 2º Para os fins do dis pos to no in ci so XIII des te
ar ti go, a de fi ni ção das con di ções de ope ra ção de re -
ser va tó ri os de apro ve i ta men to hi dre lé tri co, in te gra -
dos ao Sis te ma Inter li ga do Bra si le i ro, será efe tu a da
em ar ti cu la ção com o Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma
Elé tri co – ONS.

CAPÍTULO II
Da Estru tu ra Orgâ ni ca da

Agên cia Na ci o nal de Águas – ANA

Art. 4º A Ana será di ri gi da por uma Di re to ria Co -
le gi a da, com pos ta por cin co mem bros, no me a dos
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com man da tos não co -
in ci den tes de qua tro anos, ad mi ti da uma úni ca re con -
du ção con se cu ti va, e con ta rá com uma Pro cu ra do ria.

§ 1º O Di re tor-Presidente da Ana será es co lhi do
pelo Pre si den te da Re pú bli ca den tre os mem bros da
Di re to ria Co le gi a da, e in ves ti do na fun ção por qua tro
anos ou pelo pra zo que res tar de seu man da to.

§ 2º Em caso de vaga no cur so do man da to,
este será com ple ta do por su ces sor in ves ti do na for -
ma pre vis ta no ca put , que o exer ce rá pelo pra zo re -
ma nes cen te.

Art. 5º A exo ne ra ção imo ti va da de di ri gen tes da 
ANA so men te po de rá ser pro mo vi da nos qua tro me -
ses ini ci a is dos res pec ti vos man da tos, fin do os qua is 
ser-lhes-á as se gu ra do o ple no exer cí cio de suas
fun ções.
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§ 1º Após o pra zo a que se re fe re o ca put, os di -
ri gen tes da Ana so men te per de rão o man da to em de -
cor rên cia de re nún cia, de con de na ção ju di ci al tran si -
ta da em jul ga do ou de de ci são de fi ni ti va em pro ces so
ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar.

§ 2º Sem pre ju í zo do que pre vê em a Lei Pe nal e
a Lei de Impro bi da de Admi nis tra ti va, será ca u sa da
per da do man da to e inob ser vân cia, por qual quer um
dos di ri gen tes da Ana, dos de ve res e pro i bi ções ine -
ren tes ao car go.

§ 3º Para os fins do dis pos to no pa rá gra fo an te -
ri or, cabe ao Mi nis tro de Esta do do Meio Ambi en te
ins ta u rar o pro ces so ad mi nis tra ti vo dis ci pli nar, que
será con du zi do por co mis são es pe ci al, com pe tin do
ao Pre si den te de ter mi nar o afas ta men to pre ven ti vo,
quan do for o caso, e pro fe rir o jul ga men to.

Art. 6º Aos di ri gen tes da Ana é ve da do o exer cí -
cio de qual quer ou tra ati vi da de pro fis si o nal, em pre sa -
ri al, sin di cal ou de di re ção po lí ti co-partidária.

§ 1º É ve da do aos di ri gen tes, igual men te, ter in -
te res se sig ni fi ca ti vo di re to ou in di re to, em em pre sa
re la ci o na da com o Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a -
men to de Re cur sos Hí dri cos, con for me dis pu ser o re -
gi men to in ter no da Ana.

§ 2º A ve da ção de que tra ta o ca put não se apli -
ca aos ca sos de ati vi da de pro fis si o nal de cor ren te de
vín cu lo con tra tu al man ti do com en ti da des pú bli cas
des ti na das ao en si no e á pes qui sa, in clu si ve com as
de di re i to pri va do a elas vin cu la das.

Art. 7º Com pe te à Di re to ria Co le gi a da:
I – exer cer a ad mi nis tra ção da Ana;
II – edi tar nor mas so bre ma té ri as de com pe tên -

cia da Ana;
III – apro var o re gi men to in ter no, a or ga ni za ção,

a es tru tu ra e o âm bi to de ci só rio de cada di re to ria;
IV – cum prir e fa zer cum prir as nor mas re la ti vas

ao Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos
Hí dri cos;

V – exa mi nar e de ci dir so bre pe di do de ou tor ga
do di re i to de uso de re cur sos hí dri cos;

VI – ela bo rar e di vul gar re la tó ri os so bre suas ati -
vi da des;

VII – en ca mi nhar os de mons tra ti vos con tá be is
da ANA aos ór gãos com pe ten tes;

VIII – de ci dir pela ven da, ces são ou alu guel de
bens in te gran tes do pa tri mô nio da Ana; e

IX – co nhe cer e jul gar pe di dos de re con si de ra -
ção de de ci sões de com po nen tes da Di re to ria.

§ 1º A Di re to ria de li be ra rá por ma i o ria sim ples
de vo tos, e se re u ni rá com a pre sen ça de, pelo me -
nos, três di re to res, den tre eles o Di re tor-Presidente
ou seu subs ti tu to le gal.

§ 2º As de ci sões re la ci o na das com as atri bu i -
ções ins ti tu ci o na is da Ana, pre vis tas no art. 3º, se rão
to ma das de for ma co le gi a da.

Art. 8º Com pe te ao Di re tor-Presidente:
I – a re pre sen ta ção le gal da Ana;
II – exer cer a fun ção de se cre tá rio-executivo do

Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos;
III – pre si dir as re u niões da Di re to ria Co le gi a da;
IV – cum prir e fa zer cum prir as de ci sões da Di re -

to ria Co le gi a da;
V – de ci dir ad re fe ren dum da Di re to ria Co le gi a -

da as ques tões de ur gên cia;
VI – de ci dir, em caso de em pa te, nas de li be ra -

ções da Di re to ria Co le gi a da;
VII – no me ar e exo ne rar ser vi do res, pro ven do

os car gos em co mis são e as fun ções de con fi an ça;
VIII – ad mi tir e de mi tir ser vi do res, pre en chen do

os em pre gos pú bli cos;
IX – en ca mi nhar ao Con se lho Na ci o nal de Re -

cur sos Hí dri cos os re la tó ri os pe rió di cos ela bo ra dos
pela Di re to ria Co le gi a da e os as sun tos de com pe tên -
cia da que le Con se lho;

X – as si nar con tra tos, con vê ni os e or de nar des -
pe sas; e

XI – exer cer o po der dis ci pli nar, nos ter mos da
le gis la ção em vi gor.

Art. 9º Com pe te à Pro cu ra do ria da Ana, que se
vin cu la à Advo ca cia-Geral da União para fins de ori -
en ta ção nor ma ti va e su per vi são téc ni ca:

I – re pre sen tar ju di ci al men te a Ana, com prer ro -
ga ti vas pro ces su a is de Fa zen da Pú bli ca;

II – re pre sen tar ju di ci al men te os ocu pan tes de
car gos e de fun ções de di re ção, in clu si ve após a ces -
sa ção do res pec ti vo exer cí cio, com re fe rên cia a atos
pra ti ca dos em de cor rên cia de suas atri bu i ções le ga is
ou ins ti tu ci o na is, ado tan do, in clu si ve, as me di das ju -
di ci a is ca bí ve is, em nome e em de fe sa dos re pre sen -
ta dos;

III – apu rar a li qui dez e cer te za de cré di tos, de
qual quer na tu re za, ine ren tes às ati vi da des da Ana,
ins cre ven do-os em dí vi da ati va, para fins de co bran ça 
ami gá vel ou ju di ci al; e

IV – exe cu tar as ati vi da des de con sul to ria e de
as ses so ra men to ju rí di cos.

CAPÍTULO III
Dos Ser vi do res da Ana

Art. 10. Nos ter mos do in ci so IX do art. 37 da
Cons ti tu i ção, fica a Ana au to ri za da a efe tu ar con tra ta -
ção tem po rá ria, por pra zo não ex ce den te a trin ta e
seis me ses, do pes so al téc ni co im pres cin dí vel ao
exer cí cio de suas atri bu i ções ins ti tu ci o na is.
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Pa rá gra fo úni co. Para os fins do dis pos to no ca -
put , são con si de ra das ne ces si da des tem po rá ri as de
ex cep ci o nal in te res se pú bli co as ati vi da des re la ti vas
à im ple men ta ção, ao acom pa nha men to, e à ava li a -
ção de pro je tos e pro gra mas de ca rá ter fi na lís ti co na
área de re cur sos hí dri cos, im pres cin dí ve is à im plan -
ta ção e à atu a ção da Ana.

Art. 11. A Ana po de rá re qui si tar, com ônus, ser -
vi do res de ór gãos e en ti da des in te gran tes da ad mi -
nis tra ção pú bli ca fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci -
o nal, qua is quer que se jam as atri bu i ções a se rem
exer ci das.

§ 1º As re qui si ções para exer cí cio na Ana, sem
car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça, fi cam au -
to ri za das pelo pra zo má xi mo de vin te e qua tro me ses, 
con ta do da ins ta la ção da au tar quia.

§ 2º Trans cor ri do o pra zo a que se re fe re o pa rá -
gra fo an te ri or, so men te se rão, ce di dos para a Ana
ser vi do res por ela re qui si ta dos para o exer cí cio de
car go em co mis são.

§ 3º Du ran te os pri me i ros trin ta e seis me ses
sub se qüen tes à ins ta la ção da Ana, as re qui si ções de
que tra ta o ca put des te ar ti go, com a pré via ma ni fes -
ta ção dos Mi nis tros de Esta do do Meio Ambi en te e do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, se rão ir re cu sá -
ve is e de pron to aten di men to.

§ 4º Qu an do a ces são im pli car re du ção de re -
mu ne ra ção do ser vi dor re qui si ta do, fica a Ana au to ri -
za da a com ple men tá-la até o li mi te da per ce bi da no
ór gão ou na en ti da de de ori gem.

Art. 12. Fi cam cri a dos, com a fi na li da de de in te -
grar a es tru tu ra da Ana:

I – qua ren ta e nove car gos em co mis são, sen do
cin co car gos de Na tu re za Espe ci al, no va lor uni tá rio
de R$6.400,00 (seis mil e qua tro cen tos re a is), e qua -
ren ta e qua tro car gos do Gru po-Direção e Asses so ra -
men to Su pe ri or – DAS, as sim dis tri bu í dos: nove DAS
101.5; cin co DAS 102.5; de zes se te DAS 101.4; um
DAS 102.4; oito DAS 101.3; dois DAS 102.2; e dois
DAS 102.1;

II – cen to e cin qüen ta fun ções de con fi an ça de -
no mi na das Fun ções Co mis si o na das de Re cur sos Hí -
dri cos – FCRH, sen do: trin ta FCRH – V, no va lor uni -
tá rio de R$1.170,00 (mil cen to e se ten ta re a is); qua -
ren ta FCRH – IV, no va lor uni tá rio de R$855,00 (oi to -
cen tos e cin qüen ta e cin co re a is); trin ta FCRH – III, no 
va lor uni tá rio de R$515,00 (qui nhen tos e quin ze re a -
is); vin te FCRH – II, no va lor uni tá rio de R$454,00
(qua tro cen tos e cin qüen ta e qua tro re a is); e trin ta
FCRH – I, no va lor uni tá rio de R$402,00 (qua tro cen -
tos e dois re a is).

§ 1º O ser vi dor in ves ti do em FCRH exer ce rá
atri bu i ções de as ses so ra men to e co or de na ção téc ni -
ca e per ce be rá re mu ne ra ção cor res pon den te ao car -
go efe ti vo ou em pre go per ma nen te, acres ci da do va -
lor da fun ção para a qual ti ver sido de sig na do.

§ 2º A de sig na ção para fun ção de as ses so ra -
men to de que tra ta este ar ti go é ina cu mu lá vel com a
de sig na ção ou no me a ção para qual quer ou tra for ma
de con fis si o na men to, ces san do o seu pa ga men to du -
ran te as si tu a ções de afas ta men to do ser vi dor, in clu -
si ve aque las con si de ra das de efe ti vo exer cí cio, res -
sal va dos os pe río dos a que se re fe rem os in ci sos I, IV, 
VI e VIII e alí ne as a e e do in ci so X do art. 102 da Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, e no art. 471 da
Con so li da ção das Leis do Tra ba lho, apro va da pelo
De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 3º A Di re to ria Co le gi a da da ANA po de rá dis por 
so bre a al te ra ção de quan ti ta ti vos e a dis tri bu i ção das 
FCRH den tro da es tru tu ra or ga ni za ci o nal da au tar -
quia, ob ser va dos os ní ve is hi e rár qui cos, os va lo res
da re tri bu i ção cor res pon den te e os res pec ti vos cus -
tos glo ba is.

§ 4º Nos pri me i ros trin ta e seis me ses se guin tes
à ins ta la ção da Ana, a FCRH po de rá ser ocu pa da por
ser vi do res ou em pre ga dos re qui si ta dos na for ma do
ar ti go an te ri or.

CAPÍTULO IV
Do Pa tri mô nio e das Re ce i tas

Art. 13. Cons ti tu em pa tri mô nio da Ana os bens
di re i tos de sua pro pri e da de, os que lhe fo rem con fe ri -
dos ou que ve nha aad qui rir ou in cor po rar.

Art. 14. Cons ti tu em re ce i tas da Ana:
I – os re cur sos que lhe fo rem trans fe ri dos em

de cor rên cia de do ta ções con sig na das no Orça men -
to Ge ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi -
ciona is e trans fe rên ci as e re pas ses que lhe fo rem
con fe ri dos;

II – os re cur sos re la ti vos à co bran ça pelo uso de
re cur sos hí dri cos;

III – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os,
acor dos ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des, or -
ga nis mos ou em pre sas na ci o na is ou in ter na ci o na is;

IV – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

V – o pro du to da ven da de pu bli ca ções, ma te ri al
téc ni co, da dos e in for ma ções, in clu si ve para fins de li -
ci ta ção pú bli ca, de emo lu men tos ad mi nis tra ti vos e de 
ta xas de ins cri ções em con cur sos;

VI – re tri bu i ção por ser vi ços de qua is quer na tu -
re zas pres ta dos a ter ce i ros;
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VII – o pro du to re sul tan te da ar re ca da ção de mul -
tas apli ca das em de cor rên cia de ações de fis ca li za ção
de que tra tam os arts. 49 e 50 da Lei nº 9.433, de 1997;

VIII – os va lo res apu ra dos com a ven da ou alu -
guel de bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de;

IX – o pro du to da ali e na ção de bens, ob je tos e
ins tru men tos uti li za dos para a prá ti ca de in fra ção, as -
sim como do pa tri mô nio dos in fra to res, apre en di dos
em de cor rên cia do exer cí cio do po der de po lí cia e in -
cor po ra dos ao pa tri mô nio da au tar quia, nos ter mos
de de ci são ju di ci al; e

X – os re cur sos de que tra ta o in ci so III do art. 1º
da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço de 1990, que se rão
do ra van te apro pri a dos pela au tar quia.

Art. 15. As re ce i tas pro ve ni en tes da co bran ça
pela ou tor ga do di re i to de uso de re cur sos hí dri cos
se rão man ti das à dis po si ção da Ana, na Con ta Úni ca
do Go ver no Fe de ral, en quan to não fo rem des ti na das
para as res pec ti vas pro gra ma ções.

§ 1º A Ana man te rá re gis tros que per mi tam iden -
ti fi car as re ce i tas cor res pon den tes a cada uma das
res pec ti vas ba ci as hi dro grá fi cas onde os re cur sos fo -
ram ar re ca da dos.

§ 2º As dis po ni bi li da des de que tra ta o ca put
des te ar ti go po de rão ser man ti das em apli ca ção fi -
nan ce i ra, na for ma re gu la men ta da pelo Mi nis té rio da
Fa zen da.

§ 3º A fi xa ção das do ta ções or ça men tá ri as da
Ana na Lei Orça men tá ria Anu al e sua pro gra ma ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra de exe cu ção não so fre rão li mi -
tes nos seus va lo res para mo vi men ta ção e em pe nho.

CAPÍTULO V
Das Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 16. Na pri me i ra ges tão da ANA, um di re tor
terá man da to de três anos, dois di re to res te rão man da -
to de qua tro anos e dois di re to res de cin co anos, para
imple men tar o sis te ma de man da tos não co in ci den tes.

Art. 17. Fica o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a:
I – trans fe rir para a ANA o acer vo téc ni co e pa tri -

mo ni al, di re i tos e re ce i tas do Mi nis té rio do Meio Ambi -
en te e de seus ór gãos, ne ces sá ri os ao fun ci o na men -
to da au tar quia;

II – re ma ne jar, trans fe rir ou uti li zar os sal dos or -
ça men tá ri os do Mi nis té rio do Meio Ambi en te para
aten der as des pe sas de es tru tu ra ção e ma nu ten ção
da Ana, uti li zan do como re cur sos as do ta ções or ça -
men tá ri as des ti na das às ati vi da des fi na lís ti cas e ad -
mi nis tra ti vas, ob ser va dos os mes mos sub pro je tos,
su ba ti vi da des e gru pos de des pe sas pre vis tos na Lei
Orça men tá ria em vi gor.

Art. 18. A Con sul to ria Ju rí di ca do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te e a Advo ca cia-Geral da União pres ta -
rão à Ana, no âm bi to de suas com pe tên ci as, a as sis -
tên cia ju rí di ca ne ces sá ria, até que seja pro vi do o car -
go de Pro cu ra dor da au tar quia.

Art. 19. O Po der Exe cu ti vo pro ce de rá à des cen -
tra li za ção das ati vi da des de ope ra ção e ma nu ten ção
de re ser va tó ri os, ca na is e adu to ras de do mí nio da
União, ex ce tu a da a in fra-estrutura com po nen te do
Sis te ma Inter li ga do Bra si le i ro ope ra do pelo Ope ra dor
Na ci o nal do Sis te ma Elé tri co – ONS.

Pa rá gra fo úni co. Ca be rá à Ana a co or de na ção e 
a su per vi são do pro ces so de des cen tra li za ção de que 
tra ta este ar ti go.

Art. 20. Cabe ao Po der Exe cu ti vo ins ta lar a Ana, 
de ven do o seu re gu la men to ser apro va do por de cre to 
do Pre si den te da Re pú bli ca, que de ta lha rá a es tru tu -
ra or ga ni za ci o nal da au tar quia.

Pa rá gra fo úni co. A pu bli ca ção do re gu la men to
mar ca rá a ins ta la ção da Ana, in ves tin do-a, au to ma ti -
ca men te, no exer cí cio de sua com pe tên cia.

Art. 21. A Ana pro mo ve rá a re a li za ção de con -
cur so pú bli co para pre en chi men to das va gas exis ten -
tes no seu qua dro de pes so al.

Art. 22. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de mar ço
de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º...................................................
I – qua ren ta por cen to aos Esta dos;
II – qua ren ta por cen to aos Mu ni cí pi os;
III – qua tro dé ci mos por cen to ao Mi -

nis té rio do Meio Ambi en te;
IV – três in te i ros e seis dé ci mos por

cen to ao Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia;
V – dois por cen to ao Mi nis té rio da

Ciên cia e Tec no lo gia;
VI – qua tor ze por cen to à Ana.
..............................................................
§ 4º A cota des ti na da ao Mi nis té rio do

Meio Ambi en te será em pre ga da na ela bo ra ção 
da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos.

§ 5º A cota des ti na da à Ana será em -
pre ga da na im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci o -
nal de Re cur sos Hí dri cos, do Sis te ma Na ci o -
nal de Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos.

§ 6º Os ro yal ti es e a com pen sa ção fi -
nan ce i ra pela uti li za ção dos re cur sos hí dri -
cos para ge ra ção de ener gia hi dre lé tri ca,
ins ti tu í dos pela Lei nº 7.990, de 28 de de -
zem bro de 1989, já com o pa ga men to pelo
uso de re cur sos hí dri cos de que tra ta a Se -
ção IV do Ca pí tu lo IV da (?)de 1997." (NR).
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Art. 23. O art. 36 da Lei nº 9.433, de
1997, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 36. .................................................
I – um Pre si den te, que será o Mi nis tro

de Esta do do Meio Ambi en te;
II – um Vi ce-Presidente, que será o

Se cre tá rio de Re cur sos Hí dri cos do Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te;

III – um Se cre tá rio-Executivo, que será 
o Di re tor-Presidente da Ana." (NR)

Art. 24. A Ane el pro mo ve rá, no pra zo de no -
ven ta dias, ajus te no cál cu lo da com pen sa ção fi nan -
ce i ra de que tra ta o art. 22, de modo a con tem plar
os Esta dos e os Mu ni cí pi os com au men to real da
com pen sa ção, ado tan do-se como pa râ me tro os va -
lo res pra ti ca dos no dia an te ri or ao da pu bli ca ção
des ta lei.

Art. 25. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 26. Fi cam re vo ga dos os arts. 45, 46 e 54 da
Lei nº 9.433, de 8 de ja ne i ro de 1997.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 1.493

Se nho res mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Di ri jo-me a V. Exªs a fim de so li ci tar seja con si -

de ra da sem efe i to, e, por tan to, can ce la da a ur gên cia
per di da com apo io no § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção
Fe de ral para o Pro je to de Lei nº 1.617, de 1999, que
“Dis põe so bre a cri a ção da Agên cia Na ci o nal de
Águas – ANA, en ti da de fe de ral de co or de na ção e
apo io do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re -
cur sos Hí dri cos, e dá ou tras pro vi dên ci as”,en vi do ao
Con gres so Na ci o nal com a Men sa gem nº 1.270, de
1999.

Bra sí lia, 20 de ou tu bro de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so. 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta e in di re -
ta de qual quer dos Po de res da União, dos Esta dos,
do Dis tri to Fe de ral, e dos Mu ni cí pi os obe de ce rá aos
prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li da -
de, pu bli ci da de e efi ciên cia e, tam bém, ao se guin te:
....................................................................................

IX – a lei es ta be le ce rá os ca sos da con tra ta ção
por tem po de ter mi na do para aten der a ne ces si da de
tem po rá rio de ex cep ci o nal in te res se pú bli co.
....................................................................................

LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Insti tui, para os Esta dos, Dis tri to Fe -
de ral e Mu ni cí pi os, com pen sa ção fi nan -
ce i ra pelo re sul ta do da ex plo ra ção de pe -
tró leo ou gás na tu ral, de re cur sos hí dri -
cos para fins de ge ra ção de ener gia elé -
tri ca, de re cur sos mi ne ra is em seus res -
pec ti vos ter ri tó ri os, pla ta for ma con ti nen -
tal, mar ter ri to ri al ou zona eco nô mi ca ex -
clu si va, e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990

De fi ne os per cen tu a is de dis tri bu i -
ção da com pen sa ção fi nan ce i ra de que
tra ta a Lei nº 7.990  de 28 de de zem bro de 
1989, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei.
Art. 1º A dis tri bu i ção men sal da com pen sa ção fi -

nan ce i ra de que tra ta o art. 2º da Lei nº 7.990, de 28
de de zem bro de 1989, será fe i ta da se guin te for ma:

I – 45% (qua ren ta e cin co por cen to) aos es ta dos;
II – 45% (qua ren ta e cin co por cen to) aos mu ni -

cí pi os;
III – 8% (oito por cen to) ao De par ta men to Na ci o -

nal de Águas e Ener gia Elé tri ca – DNAEE; e
IV – 2% (dois por cen to) ao Mi nis té rio da Ciên cia 

e Tec no lo gia.
§ 1º Na dis tri bu i ção da com pen sa ção fi nan ce i ra, 

o Dis tri to Fe de ral, re ce be rá o mon tan te cor res pon -
den te às par ce las de es ta do e de mu ni cí pio.

§ 2º Nas usi nas hi dre lé tri cas be ne fi ci a das por
re ser va tó ri os de mon tan te, o acrés ci mo de ener gia
por eles pro pi ci an do sera con si de ra do como ge ra ção
as so ci a da a es tes re ser va tó ri os re gu la ri za do res,
com pe tin do ao Dna ee efe tu ar a ava li a ção cor res pon -
den te para de ter mi nar a pro por ção de com pen sa ção
fi nan ce i ra de via aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni -
cí pi os afe ta dos por es ses re ser va tó ri os.

*EC Nº 18/98,EC Nº 19/98 e EC Nº 20/98.
§ 3º A Usi na de Ita i pu dis tri bu i rá, men sal men te

res pe i ta dos os per cen tu a is de fi ni dos no ca put des te
ar ti go, sem pre ju í zo das par ce las de vi das ao Dna ee e 
ao Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia, ao Esta do do
Pa ra ná e aos Mu ni cí pi os por ela di re ta men te afe ta -
dos, 85% (oi ten ta e cin co por cen to) dos ro yal ti es de -
vi dos por Ita i pu Bi na ci o nal do Bra sil, pre vis to no Ane -
xo C, item III, do Tra ta do de Ita i pu, as si na do em 26 de
mar ço de 1973, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
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sil e a Re pú bli ca do Pa ra guai, bem como nos do cu -
men tos in ter pre ta ti vos sub se qüen tes, e 15% (quin ze
por cen to) aos Esta dos e Mu ni cí pi os afe ta dos por re -
ser va tó ri os a mon tan te da Usi na de Ita i pu, que con tri -
bu em para o in cre men to de ener gia nela pro du zi da.

§ 4º A cota des ti na da ao De par ta men to Na ci o nal 
de Águas e Ener gia Elé tri ca – DNAEE será em pre ga -
da:

a) 40% (qua ren ta por cen to) na ope ra ção e na
ex pan são da rede hi dro me te o ro ló gi ca na ci o nal, no
es tu do de re cur sos hí dri cos e na fis ca li za ção dos ser -
vi ços de ele tri ci da de do País;

b) 35% (trin ta e cin co por cen to) na ins ti tu i ção,
ge ren ci a men to e su por te do Sis te ma Na ci o nal de Ge -
ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos;

c) 25% (vin te por cen to) em po lí ti cas de pro te ção
am bi en tal, por in ter mé dio do ór gão fe de ral com pe ten te.
....................................................................................

(*) LEI Nº 8.112(1)  
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dis põe so bre o Re gi me Ju rí di co dos
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das au -
tar qui as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is.

....................................................................................
Art. 102. Além das au sên ci as ao ser vi ço pre vis -

tas no art. 97, são con si de ra dos como de efe ti vo exer -
cí cio os afas ta men tos em vir tu de de:

I – fé ri as
II – exer cí cio de car go em co mis são ou equi va -

len te, em ór gão ou en ti da des dos Po de res da União,
dos Esta dos, Mu ni cí pi os e Dis tri to Fe de ral;

III – exer cí cio de car go ou fun ção de go ver no ou
ad mi nis tra ção em qual quer par te do ter ri tó rio na ci o -
nal, por no me a ção do Pre si den te da Re pú bli ca;

IV – par ti ci pa ção em pro gra ma de tre i na men to
re gu lar men te ins ti tu í do, con for me dis pu ser o re gu la -
men to; (Re da ção dada pela Lei nº 9.527, de 10 de de -
zem bro de 1997.)

V – de sem pe nho de man da to ele ti vo fe de ral, es -
ta du al, mu ni ci pal ou do Dis tri to Fe de ral, ex ce to para
pro mo ção por me re ci men to;

VI – júri e ou tros ser vi ços obri ga tó ri os por lei;
VII – mis são ou es tu do no ex te ri or, quan do au to -

ri za do o afas ta men to, con for me dis pu ser o re gu la -
men to; (Re da ção dada pela Lei nº 9.527, de 10 de de -
zem bro de 1997.)

VIII – li cen ça:
a) à ges tan te, à ado tan te e à pa ter ni da de;
b) para tra ta men to da pró pria sa ú de, até o li mi te

de vin te e qua tro me ses, cu mu la ti vo ao lon go do tem -
po de ser vi ço pú bli co pres ta do à União, em car go de

pro vi men to efe ti vo; (Re da ção dada pela Lei nº 9.527,
de 10 de de zem bro de 1997.)

c) para o de sem pe nho de man da to clas sis ta,
ex ce to para efe i to de pro mo ção por me re ci men to;

d) por mo ti vo de aci den te em ser vi ço ou do en ça
pro fis si o nal;

e) para ca pa ci ta ção, con for me dis pu ser o re gu -
la men to; (Re da ção dada pela Lei nº 9.527, de 10 de
de zem bro de 1997)

f) por con vo ca ção para o ser vi ço mi li tar;
IX – des lo ca men to para a nova sede de que tra -

ta o art. 18;
X – par ti ci pa ção em com pe ti ção des por ti va na -

ci o nal ou con vo ca ção para in te grar re pre sen ta ção
des por ti va na ci o nal, no País ou no ex te ri or, con for me
dis pos to em lei es pe cí fi ca;

XI – afas ta men to para ser vir em or ga nis mo in -
ter na ci o nal de que o Bra sil par ti ci pe ou com o qual co -
o pe re. (Inci so acres cen ta do pela Lei nº 9.527, de 10
de de zem bro de 1997)
....................................................................................

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

Insti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos, cria o Sis te ma Na ci o nal de
Ge ren ci a men to de Re cur sos Hí dri cos, re -
gu la men ta o in ci so XIX do art. 21 da
Cnsti tu i ção Fe de ral, e al te ra o art. 1º da
Lei nº 8.001(1), de 13 de mar ço de 1990,
que mo di fi cou a Lei nº 7.990(2), de 28 de
de zem bro de 1989

....................................................................................
Art. 13. Toda ou tor ga es ta rá con di ci o na da às

pri o ri da des de uso es ta be le ci das nos Pla nos de Re -
cur sos Hí dri cos e de ve rá res pe i tar a clas se em que o
cor po de água es ti ver en qua dra do e a ma nu ten ção
de con di ções ade qua das ao trans por te aqua viá rio,
quan do for o caso.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga de uso dos re cur sos
hí dri cos de ve rá pre ser var o uso múl ti plo des tes.
....................................................................................

Art. 15. A ou tor ga de di re i to de uso de re cur so
hí dri cos po de rá ser sus pen sa par ci al ou to tal men te
em de fi ni ti vo ou por pra zo de ter mi na do, nas se guin -
tes cir cuns tân ci as:

I – não-cumprimento pelo ou tor ga do dos ter mos 
da ou tor ga;

II – au sên cia de uso por três anos con se cu ti vos;
III – ne ces si da de pre men te de água para aten -

der a si tu a ções de ca la mi da de, in clu si ve as de cor ren -
tes de con di ções cli má ti cas ad ver sas;
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IV – ne ces si da de de se pre ve nir ou re ver ter gra -
ve de gra da ção am bi en tal;

V – ne ces si da de de se aten der a usos pri o ri -
tários, de in te res se co le ti vo, para os qua is não se
dis po nha de fon tes al ter na ti vas;

VI – ne ces si da de de se rem man ti das as ca rac -
te rís ti cas de na ve ga bi li da de do cor po de água.
....................................................................................

Art. 22. Os va lo res ar re ca da dos com a co bran ça 
pelo uso de re cur sos hí dri cos se rão apli ca dos pri o ri -
ta ri a men te na ba cia hi dro grá fi ca em que fo ram ge ra -
dos e se rão uti li za dos:

I – no fi nan ci a men to de es tu dos, pro gra mas,
pro je tos e obras in clu í dos nos Pla nos de Re cur sos Hi -
drí cos;

II – no pa ga men to de des pe sas de im ple men ta -
ção e cus te io ad mi nis tra ti vos dos ór gãos e en ti da des
in te gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to
de Re cur sos Hí dri cos.

§ 1º A apli ca ção nas des pe sas pre vis tas no in ci -
so II des te ar ti go é li mi ta da a sete e meio por cen to do
to tal ar re ca da do.

§ 2º Os va lo res pre vis tos no ca put des te ar ti go
po de rão ser apli ca dos a fun do per di do em pro je tos e
obras que al te rem, de modo con si de ra do be né fi co à
co le ti vi da de, à qua li da de, à quan ti da de e o re gi me de
va zão de um cor po de água.

§ 3º (Ve ta do.)

Art. 33. Inte gram o Sis te ma Na ci o nal de Ge ren -
ci a men to de Re cur sos Hí dri cos:

I – o Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos;
II – os Con se lhos de Re cur sos Hí dri cos dos

Esta dos e do Dis tri to Fe de ral;
III – os Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;
IV – os ór gãos dos po de res pú bli cos fe de ral, es -

ta du a is e mu ni ci pa is cu jas com pe tên ci as se re la ci o -
nem com a ges tão de re cur sos hí dri cos;

V – as Agên ci as de Água.
....................................................................................

Art. 35. Com pe te ao Con se lho Na ci o nal de Re -
cur sos Hí dri cos:

I – pro mo ver a ar ti cu la ção do pla ne ja men to de
re cur sos hí dri cos com os pla ne ja men tos na ci o nal, re -
gi o nal, es ta du a is e dos se to res usuá ri os;

II – ar bi trar, em úl ti ma ins tân cia ad mi nis tra ti va,
os con fli tos exis ten tes en tre Con se lhos Esta du a is de
Re cur sos Hí dri cos;

III – de li be rar so bre os pro je tos de apro ve i ta men -
to de re cur sos hí dri cos cu jas re per cus sões ex tra po lem 
o âm bi to dos es ta dos em que se rão im plan ta dos;

IV – de li be rar so bre as ques tões que lhe te nham
sido en ca mi nha das pe los Con se lhos Esta du a is de Re -
cur sos Hí dri cos ou pe los Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;

V – ana li sar pro pos tas de al te ra ção da le gis la -
ção per ti nen te a re cur sos hí dri cos e à Po lí ti ca Na ci o -
nal de Re cur sos Hí dri cos;

VI – es ta be le cer di re tri zes com ple men ta res
para im ple men ta ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur -
sos Hí dri cos, apli ca ção de seus ins tru men tos e atu a -
ção do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to de Re -
cur sos Hí dri cos;

VII – apro var pro pos tas de ins ti tu i ção dos Co mi -
tês de Ba cia Hi dro grá fi ca e es ta be le cer cri té ri os ge ra -
is para a ela bo ra ção de seus re gi men tos;

VIII – (ve ta do);
IX – acom pa nhar a exe cu ção do Pla no Na ci o nal

de Re cur sos Hí dri cos e de ter mi nar as pro vi dên ci as
ne ces sá ri as ao cum pri men to de suas me tas;

X – es ta be le cer cri té ri os ge ra is para a ou tor ga
de di re i tos de uso de re cur sos hí dri cos e para a co -
bran ça por seu uso.
....................................................................................

Art. 38. Com pe te aos Co mi tês de Ba cia Hi dro -
grá fi ca, no âm bi to de sua área de atu a ção:

I – pro mo ver o de ba te das ques tões re la ci o na -
das a re cur sos hí dri cos e ar ti cu lar a atu a ção das en ti -
da des in ter ve ni en tes;

II – ar bi trar, em pri me i ra ins tân cia ad mi nis tra ti -
va, os con fli tos re la ci o na dos aos re cur sos hí dri cos.

III – apro var o Pla no de Re cur sos Hí dri cos da
ba cia;

IV – acom pa nhar a exe cu ção do Pla no de Re -
cur sos Hí dri cos da ba cia e su ge rir as pro vi dên ci as ne -
ces sá ri as ao cum pri men to de suas me tas;

V – pro por ao Con se lho Na ci o nal e aos Con se -
lhos Esta du a is de Re cur sos Hí dri cos as acu mu la -
ções, de ri va ções, cap ta ções e lan ça men tos de pou ca 
ex pres são, para efe i to de isen ção da obri ga to ri e da de
de ou tor ga de di re i tos de uso de re cur sos hí dri cos, de
acor do com os do mí ni os des tes;

VI – es ta be le cer os me ca nis mos de co bran ça
pelo uso de re cur sos hí dri cos e su ge rir os va lo res a
se rem co bra dos;

VII – (ve ta do);
VIII – (ve ta do);
IX – es ta be le cer cri té ri os e pro mo ver o ra te io de

cus to das obras de uso múl ti plo, de in te res se co mum
ou co le ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Das de ci sões dos Co mi tês de 
Bacia Hi dro grá fi ca ca be rá re cur so ao Con se lho
Nacio nal ou aos Con se lhos Esta du a is de Re cur sos
Hí dri cos, de acor do com sua es fe ra de com pe tên cia.
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....................................................................................
Art. 44. Com pe te às Agên ci as de Água, no âm -

bi to de sua área de atu a ção:
I – man ter ba lan ço atu a li za do da dis po ni bi li da de 

de re cur sos hí dri cos em sua área de atu a ção;
II – man ter o ca das tro de usuá ri os de re cur sos

hí dri cos;
III – efe tu ar, me di an te de le ga ção do ou tor gan te,

a co bran ça pelo uso de re cur sos hí dri cos;
IV – ana li sar e emi tir pa re ce res so bre os pro je -

tos e obras a se rem fi nan ci a dos com re cur sos ge ra -
dos pela co bran ça, pelo uso de re cur sos hí dri cos e
en ca mi nhá-los à ins ti tu i ção fi nan ce i ra res pon sá vel
pela ad mi nis tra ção des ses re cur sos;

V – acom pa nhar a ad mi nis tra ção fi nan ce i ra dos
re cur sos ar re ca da dos com a co bran ça pelo uso de re -
cur sos hí dri cos em sua área de atu a ção;

VI – ge rir o Sis te ma de Infor ma ções so bre Re -
cur sos Hí dri cos em sua área de atu a ção;

VII – ce le brar con vê ni os e con tra tar fi nan ci a -
men tos e ser vi ços para a exe cu ção de suas com pe -
tên ci as;

VIII – ela bo rar a sua pro pos ta or ça men tá ria e
sub me tê-la à apre ci a ção do res pec ti vo ou res pec ti vos 
Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;

IX – pro mo ver os es tu dos ne ces sá ri os para a ges -
tão dos re cur sos hí dri cos em sua área de atu a ção;

X – ela bo rar o Pla no de Re cur sos Hí dri cos para
apre ci a ção do res pec ti vo Co mi tê de Ba cia Hi dro grá fi ca;

XI – pro por ao res pec ti vo ou res pec ti vos Co mi -
tês de Ba cia Hi dro grá fi ca:

a) o en qua dra men to dos cor pos de água nas
clas ses de uso, para en ca mi nha men to ao res pec ti vo
Con se lho Na ci o nal ou Con se lhos Esta du a is de Re -
cur sos Hí dri cos, de acor do com o do mí nio des tes;

b) os va lo res a se rem co bra dos pelo uso de re -
cur sos hí dri cos;

c) o pla no de apli ca ção dos re cur sos ar re ca da -
dos com a co bran ça pelo uso de re cur sos hí dri cos;

d) o ra te io de cus to das obras de uso múl ti plo,
de in te res se co mum ou co le ti vo.
....................................................................................

Art. 46. Com pe te à Se cre ta ria Exe cu ti va do
Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos:

I – pres tar apo io ad mi nis tra ti vo, téc ni co e fi nan -
ce i ro ao Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos;

II – co or de nar a ela bo ra ção do Pla no Na ci o nal
de Re cur sos Hí dri cos e en ca mi nhá-lo à apro va ção do 
Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos;

III – ins tru ir os ex pe di en tes pro ve ni en tes dos
Con se lhos Esta du a is de Re cur sos Hí dri cos e dos Co -
mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;

IV – co or de nar o Sis te ma de Infor ma ções so bre
Re cur sos Hí dri cos;

V – ela bo rar seu pro gra ma de tra ba lho e res pec ti -
va pro pos ta or ça men tá ria anu al e sub me tê-los à apro -
va ção do Con se lho Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos.

Art. 49. Cons ti tui in fra ção das nor mas de uti li za -
ção de re cur sos hí dri cos su per fi ci a is ou sub ter râ ne os:

I – de ri var ou uti li zar re cur sos hí dri cos para qual -
quer fi na li da de, sem a res pec ti va ou tor ga de di re i to de
uso;

II – ini ci ar a im plan ta ção ou im plan tar em pre en -
di men to re la ci o na do com a de ri va ção ou uti li za ção de 
re cur sos hí dri cos, su per fi ci a is ou sub ter râ ne os, que
im pli que al te ra ções no re gi me, quan ti da de ou qua li -
da de dos mes mos, sem au to ri za ção dos ór gãos ou
en ti da des com pe ten tes;

III – (ve ta do);
IV – uti li zar-se dos re cur sos hí dri cos ou exe cu tar

obras ou ser vi ços re la ci o na dos com os mes mos em de -
sa cor do com as con di ções es ta be le ci das na ou tor ga;

V – per fu rar po ços para ex tra ção de água sub -
ter râ nea ou ope rá-los sem a de vi da au to ri za ção;

VI – fra u dar as me di ções dos vo lu mes de água
uti li za dos ou de cla rar va lo res di fe ren tes dos me di dos;

VII – in frin gir nor mas es ta be le ci das no re gu la -
men to des ta lei e nos re gu la men tos ad mi nis tra ti vos,
com pre en den do ins tru ções e pro ce di men tos fi xa dos
pe los ór gãos ou en ti da des com pe ten tes;

VIII – obs tar ou di fi cul tar a ação fis ca li za do ra
das au to ri da des com pe ten tes no exer cí cio de suas
fun ções.

Art. 50. Por in fra ção de qual quer dis po si ção le -
gal ou re gu la men tar re fe ren te à exe cu ção de obras e
ser vi ços hi dráu li cos, de ri va ção ou uti li za ção de re cur -
sos hí dri cos de do mí nio ou ad mi nis tra ção da União,
ou pelo não aten di men to das so li ci ta ções fe i tas, o in -
fra tor, a cri té rio da au to ri da de com pe ten te, fi ca rá su -
je i to às se guin tes pe na li da des, in de pen den te men te
de sua or dem de enu me ra ção:

I – ad ver tên cia por es cri to, na qual se rão es ta -
be le ci dos pra zos para cor re ção das ir re gu la ri da des;

II – mul ta, sim ples ou diá ria, pro por ci o nal à gra -
vi da de da in fra ção, de R$100,00 (cem re a is) a
R$10.000,00 (dez mil re a is);

III – em bargo pro vi só rio, por pra zo de ter mi na do,
para exe cu ção de ser vi ços e obras ne ces sá ri as ao efe -
ti vo cum pri men to das con di ções de ou tor ga ou para o
cum pri men to de nor mas re fe ren tes ao uso, con tro le,
con ser va ção e pro teção dos re cur sos hí dri cos;

IV – em bar go de fi ni ti vo, com re vo ga ção da ou -
tor ga, se for o caso, para re por in con ti nen ti, no seu
an ti go es ta do, os re cur sos hí dri cos, le i tos e mar gens,
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nos ter mos dos arts. 58 e 59 do Có di go de Águas ou
tam po nar os po ços de ex tra ção de água sub ter râ nea.

§ 1º Sem pre que da in fra ção co me ti da re sul tar
pre ju í zo a ser vi ço pú bli co de abas te ci men to de água,
ris cos à sa ú de ou à vida, pe re ci men to de bens ou ani -
ma is, ou pre ju í zos de qual quer na tu re za a ter ce i ros, a 
mul ta a ser apli ca da nun ca será in fe ri or à me ta de do
va lor má xi mo co mi na do em abs tra to.

§ 2º No caso dos in ci sos III e IV, in de pen den te -
men te da pena de mul ta, se rão co bra das do in fra tor
as des pe sas em que in cor rer a Admi nis tra ção para
tor nar efe ti vas as me di das pre vis tas nos ci ta dos in ci -
sos, na for ma dos arts. 36, 53, 56 e 58 do Có di go de
Águas, sem pre ju í zo de res pon der pela in de ni za ção
dos da nos a quem der ca u sa.

§ 3º Da apli ca ção das san ções pre vis tas nes te
tí tu lo ca be rá re cur so à au to ri da de ad mi nis tra ti va com -
pe ten te, os ter mos do re gu la men to.

§ 4º Em caso de re in ci dên cia, a mul ta será apli -
ca da em do bro.
....................................................................................

TÍTULO II
Do Sis te ma Na ci o nal de Ge ren ci a men to

de Re cur sos Hí dri cos

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

CAPÍTULO IV
Das Agên ci as de Água

Art. 41. As Agên ci as de Água exer ce rão a fun -
ção de se cre ta ria exe cu ti va do res pec ti vo ou res pec ti -
vos Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca.

Art. 42. As Agên ci as de Água te rão a mes ma
área de atu a ção de um ou mais Co mi tês de Ba cia Hi -
dro grá fi ca.

Pa rá gra fo úni co. A cri a ção das Agên ci as de
Água será au to ri za da pelo Con se lho Na ci o nal de Re -
cur sos Hí dri cos ou pe los Con se lhos Esta du a is de Re -
cur sos Hí dri cos me di an te so li ci ta ção de um ou mais
Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca.

Art. 43. A cri a ção de uma Agên cia de Água é con -
di ci o na da ao aten di men to dos se guin tes re qui si tos:

I – pré via exis tên cia do res pec ti vo ou res pec ti -
vos Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;

II – vi a bi li da de fi nan ce i ra as se gu ra da pela co -
bran ça do uso dos re cur sos hí dri cos em sua área de
atu a ção.

Art. 44. Com pe te às Agên ci as de Água, no âm -
bi to de sua área de atu a ção:

I – man ter ba lan ço atu a li za do da dis po ni bi li da de 
de re cur sos hí dri cos em sua área de atu a ção.

II – man ter o ca das tro de usuá rio de re cur sos hí -
dri cos;

III – efe tu ar, me di an te de le ga ção do ou tor gan te,
a co bran ça pelo uso de re cur sos hí dri cos;

IV – ana li sar e emi tir pa re ce res so bre os pro je -
tos e obras a se rem fi nan ci a dos com re cur sos ge ra -
dos pela co bran ça, pelo uso de re cur sos hí dri cos e
en ca mi nhá-los à ins ti tu i ção fi nan ce i ra res pon sá vel
pela ad mi nis tra ção des ses re cur sos;

V – acom pa nhar a ad mi nis tra ção fi nan ce i ra dos
re cur sos ar re ca da dos com a co bran ça pelo uso de re -
cur sos hí dri cos em sua área de atu a ção;

VI – ge rir o Sis te ma de Infor ma ções so bre Re -
cur sos Hí dri cos em sua área de atu a ção;

VII – ce le brar con vê ni os e con tra tar fi nan ci a men -
tos e ser vi ços para a exe cu ção suas com pe tên ci as;

VIII – ela bo rar a sua pro pos ta or ça men tá ria e
sub me tê-la à apre ci a ção do res pec ti vo ou res pec ti vos 
Co mi tês de Ba cia Hi dro grá fi ca;

IX – pro mo ver os es tu dos ne ces sá ri os para a
ges tão dos re cur sos hí dri cos em sua área de atu a -
ção;

X – ela bo rar o Pla no de Re cur sos Hí dri cos para
a apre ci a ção do res pec ti vo Co mi tê de Ba cia Hi dro -
grá fi ca;

XI – pro por ao res pec ti vo ou res pec ti vos Co mi -
tês de Ba cia Hi dro grá fi ca:

a) o en qua dra men to dos cor pos de água nas
clas ses de uso, para en ca mi nha men to ao res pec ti vo
Con se lho Na ci o nal ou Con se lhos Esta du a is de Re -
cur sos Hí dri cos, de acor do com o do mí nio des tes;

b) os va lo res a se rem co bra dos pelo uso de re -
cur sos hí dri cos;

c) o pla no de apli ca ção dos re cur sos ar re ca da -
dos com a co bran ça pelo uso de re cur sos hí dri cos;

d) o ra te io de cus to das obras de uso múl ti plo,
de in te res se co mum ou co le ti vo.
....................................................................................

LEI Nº 9.648,  DE 27 DE MAIO DE 1998

Alte ra dis po si ti vos das Leis nº
3.890-A(1), de 25 de abril de 1961, nº
8.666(2), de 21 de ju nho de 1993, nº
8.987(3), de 13 de fe ve re i ro de 1995, nº
9.074(4), de 7 de ju lho de 1995, nº
9.427(5), de 26 de de zem bro de 1996, e
au to ri za o Po der Exe cu ti vo a pro mo ver a
re es tru tu ra ção da Cen tra is Elé tri cas Bra -
si le i ras – ELETROBRÁS e de suas sub si -
diá ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
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Art. 17. A com pen sa ção pela uti li za ção de re cur -
sos hí dri cos de que tra ta a Lei nº 7.990, de 28 de de -
zem bro de 1989, será de 6% (seis por cen to) so bre o
va lor da ener gia elé tri ca pro du zi da, a ser paga por ti -
tu lar de con ces são ou au to ri za ção para ex plo ra ção
de po ten ci al hi dráu li co aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de -
ral e aos Mu ni cí pi os em cu jos ter ri tó ri os se lo ca li ze o
apro ve i ta men to ou que te nham áre as ala ga das por
águas do res pec ti vo re ser va tó rio.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

Có di go Pe nal.
....................................................................................

Art. 321. Pa tro ci nar, di re ta ou in di re ta men te, in -
te res se pri va do pe ran te a ad mi nis tra ção pú bli ca, va -
len do-se da qua li da de de fun ci o ná rio:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) me ses, ou
mul ta.

Pá gra fo úni co. Se o in te res se é ile gí ti mo:
Pena – de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um)

ano, além da mul ta.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943*

Apro va a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho.

....................................................................................
Art. 471. Ao em pre ga do afas ta do do em pre go,

são as se gu ra dos, por oca sião de sua vol ta, to das as
van ta gens que, em sua au sên cia, te nham sido atri bu -
í das à ca te go ria a que per ten cia na em pre sa.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, e de Ser vi ços de Infra-Es-
tru tu ra.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 35, DE 2000

(Nº 241/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do para a
Pro vi são de Apo io às Ope ra ções da Mis -
são de Obser va do res Mi li ta res Equa -
dor-Peru – MOMEP-II, ce le bra do en tre o
Bra sil e o Peru, em Lima, em 9 de ju nho
de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do para a

Pro vi são de Apo io às Ope ra ções da Mis são de
Obser va do res Mi li ta res Equa dor-Peru – MOMEP-II,

ce le bra do en tre o Bra sil e o Peru, em Lima, em 9 de
ju nho de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam
resultar em re vi são do re fe ri do acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
naci o nal, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Consti -
tu i ção Fe de ral.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DO PERU PARA A PROVISÃO
 DE APOIO ÀS OPERAÇÕES DA MISSÃO

 DE OBSERVADORES MILITARES
EQUADOR-PERU (MOMEP-II)

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
(do ra van te de no mi na da “Go ver no do Bra sil”) e O Go -
ver no da Re pú bli ca do Peru (do ra van te de no mi na do
“Go ver no do Peru”), 

Con si de ran do os ter mos do Pro to co lo do Rio de
Ja ne i ro, de 1942;

Ten do em con ta a De cla ra ção de Paz do Ita ma -
raty en tre Equa dor e Peru, de 17 de fe ve re i ro de
1995, em par ti cu lar o seu item 1, que pre vê o en vio de 
uma mis são de ob ser va do res mi li ta res dos Pa í ses
Ga ran tes (aqui re fe ri da como Mo mep-II) e de fi ne para 
aque las Par tes Con tra tan tes o com pro mis so de for -
ne cer à Mo mep-II o apo io e fa ci li da des ne ces sá ri as à
exe cu ção de suas fun ções;

Con si de ran do o Acor do de re fe rên cia en tre os
Go ver nos do Equa dor e do Peru, de 8 de mar ço de
1995, e a De fi ni ção de Pro ce di men tos re la ti vos à Mo -
mep-II, de 22 de agos to de 1995, em par ti cu lar seus
itens 12 e 17, res pec ti va men te, que es ta tu em o com -
pro mis so da que les Go ver nos de re em bol sa rem, em
par tes igua is, os Pa í ses Ga ran tes por to dos os gas tos 
na ma nu ten ção da Mo mep-II;

De se jan do es ta be le cer os ter mos e con di ções
para pro por ci o nar a as sis tên cia ade qua da às ope ra -
ções da Mo mep-II;

Acor dam o se guin te:

ARTIGO I
Imple men ta ção

1 – Para exe cu ção do dis po si ti vo no pre sen te
Acor do, os Go ver nos do Bra sil e do Peru de sig nam
como seus res pec ti vos ór gãos exe cu to res o Mi nis té -
rio do Exér ci to do Bra sil e o Mi nis té rio da De fe sa do
Peru.
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2 – O Mi nis té rio do Exér ci to do Bra sil im ple men -
ta rá este Acor do no âm bi to das For ças Arma das do
Bra sil. O Mi nis té rio da De fe sa do Peru im ple men ta rá
este Acor do no âm bi to de suas For ças Arma das.

ARTIGO II
Abran gên cia da Assis tên cia

De acor do com os ter mos des te Acor do, o Go -
ver no do Bra sil pro por ci o na rá à Mo mep-II, di re ta men -
te ou por in ter mé dio do Mi nis té rio da De fe sa do Peru,
sem pre que dis po ní vel, as se guin tes for mas de as sis -
tên cia em uma base re em bol sá vel:

a) ser vi ço de trans por te;
b) ves tuá rio e alo ja men to;
c) ve í cu los, equi pa men tos, pe ças de re po si ção,

ser vi ços de ma nu ten ção e re pa ra ção, com bus tí vel,
óleo e lu bri fi can tes;

d) ser vi ços e su pri men tos às ope ra ções;
e) ser vi ços de co mu ni ca ções;
f) ser vi ços de mer ca do ri as con tra ta dos;
g) ser vi ços e mer ca do ri as even tu a is.
A as sis tên cia in clui o for ne ci men to de pes so al

ne ces sá rio para aten der às so li ci ta ções da Mo mep-II.
Ha ven do con cor dân cia nes se sen ti do en tre os

dois Go ver nos, por es cri to, ou tras for mas de as sis -
tên cia po de rão igual men te ser for ne ci das, em con for -
mi da de com o pre sen te Acor do.

ARTIGO III
Pro ce di men tos para Apo io

e So li ci ta ções (Pe di dos)

1 – A me nos que seja ob ti do, por es cri to, o con -
sen ti men to do Go ver no do Bra sil, o Go ver no do Peru
não po de rá trans fe rir ou per mi tir que qual quer mi li tar,
em pre ga do ou agen te do Mi nis té rio da De fe sa do
Peru trans fi ra por meio de do a ção, ven da ou ou tra for -
ma qual quer  as sis tên cia pro por ci o na da me di an te
este Acor do para qual quer pes soa que não seja mi li -
tar, em pre ga do ou agen te da Mo mep-II.

2 – O Go ver no do Peru ga ran ti rá a se gu ran ça
dos ma te ri a is e ser vi ços for ne ci dos se gun do o pre -
sen te Acor do, pro por ci o nan do, pelo me nos, o mes mo 
grau de se gu ran ça ga ran ti do pelo Go ver no do Bra sil.

3 – A as sis tên cia pro por ci o na da por este Acor do 
po de rá fi car su je i ta a Ajus tes Com ple men ta res que
ve nham a ser fir ma dos pe las Par tes Con tra tan tes
para sua exe cu ção ou im ple men ta ção.

4 – O Go ver no do Peru as su mi rá a res pon sa bi li -
da de, sem pre ju í zos ou per das para o Go ver no do Bra -
sil, seu pes so al, seus con tra ta dos ou pes so al do con tra -
ta do, de to das as re cla ma ções de seus na ci o na is de -
cor ren tes da pro vi são da as sis tên cia re a li za da se gun do 

este Acor do e das re cla ma ções que na sua ju ris di ção
se jam apre sen ta das pe los na ci o na is de qual quer país
que não seja par te nes te Acor do (in clu in do os cus tos de 
de fe sa con tra tais re cla ma ções e de qual quer sen ten ça
ou jul ga men to ori un dos des sas re cla ma ções).

5 – O Go ver no do Peru não po de rá fa zer qual -
quer re cla ma ção ou im pu tar res pon sa bi li da de ao Bra -
sil por mo ti vo de fe ri men tos, mor tes, pre ju í zos ou da -
nos a pro pri e da des ca u sa dos por equi pa men tos ou
ma te ri a is su pri dos pelo Go ver no do Bra sil, a não ser
que se ve ri fi que im pe rí cia, im pru dên cia ou ne gli gên -
cia por par te de bra si le i ros in te gran tes da Mo mep.

ARTIGO IV
Pro ce di men tos para Re em bol so

1 – A me ta de dos cus tos to ta is da as sis tên cia
pro por ci o na da pelo Go ver no do Bra sil à Mo mep-II, in -
clu in do as des pe sas que in ci dam para a pro vi são de
tal as sis tên cia, se rão in te gral men te re em bol sa dos
pelo Go ver no do Peru, den tro de 30 (trin ta) dias após
o re ce bi men to dos de mons tra ti vos de des pe sas, a
par tir do dia 21 de no vem bro de 1997.

2 – O Mi nis té rio do Exér ci to do Bra sil, como ór -
gão exe cu tor des te Acor do ex pe di rá co bran ças, de ta -
lha men to dos cus tos as so ci a dos com a pro vi são da
as sis tên cia do mes mo, que se rão sub me ti dos ao Go -
ver no do Peru. A co bran ça con so li da da, com a do cu -
men ta ção de apo io, será apre sen ta da men sal men te.

3 – O Go ver no do Peru re em bol sa rá as des pe -
sas apre sen ta das em dó lar ame ri ca nos para a Co -
mis são de Exér ci to Bra si le i ro em Was hing ton
(CEBW), no pra zo acor da do no § 1º des te Arti go.

ARTIGO V
De ta lhes Adi ci o na is

Qu an do ne ces sá rio, pro vi dên ci as adi ci o na is re -
la ti vas a re ci bos, exe cu ção do apo io pres ta do e con -
ta bi li da de po de rão ser acor da dos en tre os ór gãos
exe cu to res.

ARTIGO VI
So lu ção de Con tro vér si as

Qu al quer con tro vér sia que sur ja da apli ca ção
do pre sen te Acor do será re sol vi da por meio de con -
sul tas di plo má ti cas en tre os dois Go ver nos e não de -
ve rá en vol ver uma ter ce i ra par te.

ARTIGO VII
Entra da em Vi gor, Vi gên cia e Pror ro ga ção

1 – Cada um dos Go ver nos no ti fi ca rá o ou tro do
cum pri men to das res pec ti vas for ma li da des le ga is ne -
ces sá ri as à apro va ção do pre sen te Acor do, o qual en -
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tra rá em vi gor na data do re ce bi men to da se gun da
des sas no ti fi ca ções.

2 – O pre sen te Acor do per ma ne ce rá em vi gor
du ran te o pe río do em que for res pon sa bi li da de do
Go ver no do Bra sil pro por ci o nar as sis tên cia à Mo -
mep-II.

3 – No caso de ces sar o man da to da Mo mep-II
ou a par ti ci pa ção do Bra sil no apo io lo gís ti co à co o pe -
ra ção, para fins des te Acor do, as obri ga ções do Go -
ver no do Peru, con for me o art. 2º, e suas obri ga ções
de re em bol so do apo io pro por ci o na do, se gun do o art. 
4º, de ve rão per ma ne cer vá li das até que o ma te ri al e o 
con tin gen te bra si le i ro se jam des mo bi li za dos, a me -
nos que seja acor da do di ver sa men te pe los Go ver -
nos, por es cri to, por via di plo má ti ca.

4 – O pre sen te Acor do po de rá ser emen da do
pe los dois Go ver nos, pela via di plo má ti ca, en tran do
as emen das em vi gor na for ma do § 1º.

Fe i to em Lima, 9 de ju nho de 1998, em dois
exem pla res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e es pa -
nhol, sen do os tex tos igual men te au tên ti cos.

Car los Luiz Cou ti nho Pe rez, Pelo Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil – Ce sar Sa u ce do
San chez, Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Peru.

MENSAGEM Nº 1.285, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no art. 84, in ci -

so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do
de Expo si ção de Mo ti vos dos Se nho res Mi nis tros de
Esta do do Exér ci to, das Re la ções Exte ri o res, da Ae -
ro náu ti ca e Che fe do Esta do-Maior das For ças Arma -
das, o tex to do Acor do para a Pro vi são de Apo io às
Ope ra ções da Mis são de Obser va do res Mi li ta res
Equa dor-Peru (MOMEP-II), ce le bra do en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Re pú bli ca do Peru, em Lima, em 9 de ju nho de 1998.

Bra sí lia, 27 de ou tu bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 397/MRE

Bra sí lia, 20 de ou tu bro de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos sa

Exce lên cia tex to do Acor do para a Pro vi são de Apo io
às Ope ra ções da Mis são de Obser va do res Mi li ta res
Equa dor-Peru (MOMEP-II), ce le bra do en tre a Re pú bli -
ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Peru, em
Lima, em 9 de ju nho de 1998. Instru men to equi va len te
foi igual men te subs cri to com a Re pú bli ca do Equa dor.

2 – Esse ins tru men to se en qua dra no mar co do
com pro mis so as su mi do pe los Go ver nos do Equa dor
e do Peru de res sar cir os gas tos in cor ri dos pe las For -
ças Arma das dos pa í ses exe cu to res do apo io lo gís ti -
co à Mo mep, nos ter mos da “De fi ni ção de Pro ce di -
men tos da Mo mep”, acor da da en tre os Pa í ses Ga ran -
tes e as Par tes, em con so nân cia com a De cla ra ção
de Paz do Ita ma raty, de 17 de fe ve re i ro de 1995.

3 – No caso do Bra sil, es sas des pe sas re sul tam
das res pon sa bi li da des as su mi das pe las For ças
Arma das bra si le i ras na Mo mep, na área lo gís ti ca, em
subs ti tu i ção aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca. Essas
no vas ta re fas di zem res pe i to à or ga ni za ção e co or de -
na ção da es tru tu ra do apo io lo gís ti co à Mo mep, in clu -
in do, en tre ou tros en car gos, o de for ne cer trans por te
aé reo ao con tin gen te bra si le i ro e o mo ni to ra men to da
re gião con fli tu o sa, me di an te o em pre go de qua tro he -
li cóp te ros, com tri pu la ção, além de apo io em vi a tu ras, 
al mo xa ri fa do, car to gra fia, se gu ran ça e alo ja men to.

4 – O en ga ja men to bra si le i ro na Mo mep faz-se
em con so nân cia com a le tra e o es pí ri to do art. 4º, in -
ci sos VI e VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral e à luz do art.
5º do Pro to co lo do Rio de Ja ne i ro de 1942, que re a fir -
mam os prin cí pi os da co o pe ra ção e da con vi vên cia
pa cí fi ca que re gem a atu a ção in ter na ci o nal do Bra sil.
Nes sas con di ções, o Exér ci to Bra si le i ro, o Ita ma raty,
a For ça Aé rea Bra si le i ra e o Esta do-Maior das For ças 
Arma das con si de ram que a pre sen ça de um con tin -
gen te bra si le i ro re for ça do no Mo mep, ade ma is de va -
lo ri zar o pa pel do Bra sil, na qua li da de de Co or de na -
dor dos Pa í ses Ga ran tes do Pro to co lo do Rio de Ja -
ne i ro, na atu al fase de ci si va do Pro ces so de Paz, re -
for ça nos sa pro je ção nos ce ná ri os re gi o na is e in ter -
na ci o na is e su bli nha a im por tân cia que o Bra sil con fe -
re às re la ções com o Equa dor e o Peru.

5 – Nos ter mos do art. 1º, § 1º do re fe ri do Acor -
do, ca be rá ao Mi nis té rio do Exér ci to a fun ção de ór -
gão exe cu tor, a fim de que seja res sar ci da di re ta men -
te às For ças Arma das bra si le i ras pelo Go ver no do
Peru me ta de dos gas tos in cor ri dos (ca ben do ao
Equa dor a ou tra par ce la).

6 – É de toda con ve niên cia que esse acor do en -
tre em vi gor com a bre vi da de pos sí vel, ten do em vis -
tas as des pe sas já in cor ri das pe los Mi nis té ri os do
Exér ci to e da Ae ro náu ti ca. Nes sas con di ções, com
vis tas ao en ca mi nha men to do Acor do para a Pro vi -
são de Apo io às Ope ra ções da Mis são de Obser va -
do res Mi li ta res Equa dor-Peru (Mo mep-II), ao Po der
Le gis la ti vo, sub me te mos tam bém à ele va da con si de -
ra ção de Vos sa Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao
Con gres so Na ci o nal.
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Res pe i to sa men te, – Ze nil do Gon za ga Zo ro as -
tro de Lu ce na, Mi nis tro de Esta do do Exér ci to – Luiz
Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das Re la ções
Exte ri o res – Lé lio Vi a na Lobo, Mi nis tro de Esta do da
Ae ro náu ti ca – Be ne di to Ono fre Be zer ra Le o nel, Mi -
nis tro de Esta do Che fe do Esta do-Maior das For ças
Arma das.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 2000

(Nº 242/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do para a
Pro vi são de Apo io às Ope ra ções da  Mis -
são de Obser va do res Mi li ta res Equa dor – 
Peru (MOMEP – II), ce le bra do en tre o Bra -
sil e o Equa do, em Qu i to, em 18 de ju nho
de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do para a

Pro vi são de Apo io às Ope ra ções da Mis são de
Obser va do res Mi li ta res Equa dor – Peru (MOMEP –
II), ce le bra do en tre o Bra sil e o Equa dor, em Qu i to,
em 18 de ju nho de 1998.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal, nos ter mos do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu -
i ção Fe de ral.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DO EQUADOR PARA A

PROVISÃO DE APOIO ÀS OPERAÇÕES DA
MISSÃO DE OBSERVADORES MILITARES

EQUADOR – PERU (MOMEP – II)

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
(do ra van te de no mi na do “Go ver no do Bra sil”)
e
O Go ver no da Re pú bli ca do Equa dor
(do ra van te de no mi na do “Go ver no do Equa -

dor”).
Con si de ran do os ter mos do pro to co lo do Rio de

Ja ne i ro, de 1942;
Ten do em con ta a De cla ra ção de Paz do Ita ma -

raty en tre Equa dor e Peru, de 17 de fe ve re i ro de
1995, em par ti cu lar o seu item I, que pre vê o en vio de

uma mis são de ob ser va do res mi li ta res dos Pa í ses
Ga ran tes (aqui re fe ri da como MOMEP – III) e de fi ne
para aque las Par tes Con tra tan tes o com pro mis so de
for ne cer à MOMEP II – o apo io e fa ci li da des ne ces sá -
ri as à exe cu ção de suas fun ções;

Con si de ran do o Acor do de re fe rên cia en tre os
Go ver nos do Equa dor e do Peru, de 8 de mar ço de
1995, e a De fi ni ção de Pro ce di men tos re la ti vos à
MOMEP – II, de 22 de agos to de 1995, em par ti cu lar
seus itens 12 e 17, res pec ti va men te, que es ta tu em o
com pro mis so da que les Go ver nos de re em bol sa rem,
em par tes igua is, os Pa í ses Ga ran tes por to dos os
gas tos na ma nu ten ção da MOMEP – II;

De se jan do es ta be le cer os ter mos e con di ções
para pro por ci o nar a as sis tên cia ade qua da às ope ra -
ções da MOMEP – II;

Acor dam o se guin te:

ARTIGO I
Imple men ta ção

1 – Para a exe cu ção do dis pos to no pre sen te
Acor do, os Go ver nos do Bra sil e do Equa dor de sig -
nam como seus res pec ti vos ór gãos exe cu to res o Mi -
nis té rio do Exér ci to do Bra sil e o Mi nis té rio da De fe sa
do Equa dor.

2 – O Mi nis té rio do Exér ci to do Bra sil im ple men -
ta rá este Acor do no âm bi to das For ças Arma das do
Bra sil. O Mi nis té rio da De fe sa do Equa dor im ple men -
ta rá este Acor do no âm bi to de suas For ças Arma das.

ARTIGO II
Abran gên cia da Assis tên cia

De acor do com os ter mos des te Acor do, o Go -
ver no do Bra sil pro por ci o na rá à MOMEP-II, di re ta -
men te ou por  in ter mé dio do Mi nis té rio da De fe sa do
Equa dor, sem pre que dis po ní vel, as se guin tes for mas 
de as sis tên cia em uma base re em bol sá vel:

a) ser vi ços de trans por te;
b) ves tuá rio e alo ja men to;
c) ve í cu los, equi pa men tos, pe ças de re po si ção,

ser vi ços de ma nu ten ção e re pa ra ção, com bus tí vel,
óleo e lu bri fi can tes;

d) ser vi ços e su pri men tos às ope ra ções;
e) ser vi ços de co mu ni ca ções;
f) ser vi ços e mer ca do ri as con tra ta dos;
g) ser vi ços e mer ca do ri as even tu a is.
2 – A as sis tên cia in clui o for ne ci men to de pes so -

al ne ces sá rio para aten der as so li ci ta ções da
MOMEP-II.

3 – Ha ven do con cor dân cia nes te sen ti do en tre
os dois Go ver nos, por es cri to, ou tras for mas de as sis -
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tên cia po de rão igual men te ser for ne ci das, em con for -
mi da de com o pre sen te Acor do.

ARTIGO III
Pro ce di men to para Apo io
e So li ci ta ções (Pe di dos)

1 – A me nos que seja por es cri to, o con sen ti -
men to do Go ver no do Bra sil, o Go ver no do Equa dor
po de rá trans fe rir ou per mi tir que qual quer mi li tar, em -
pre ga do ou agen te do Mi nis té rio da De fe sa do Equa -
dor trans fi ra por meio de do a ção, ven da ou ou tra for -
ma, qual quer as sis tên cia pro por ci o na da me di an te
este  Acor do para qual quer pes soa que não seja mi li -
tar, em pre ga do ou agen te da MOMEP-II.

2 – O Go ver no do Equa dor ga ran ti rá a se gu ran -
ça dos ma te ri a is e ser vi ços for ne ci dos se gun do o pre -
sen te Acor do, pro por ci o nan do, pelo me nos, o mes mo 
grau de se gu ran ça ga ran ti do pelo Go ver no do Bra sil.

3 – A as sis tên cia pro por ci o na da por este Acor do 
po de rá fi car su je i ta a Ajus te Com ple men ta res que ve -
nham a ser fir ma dos pe las Par tes Con tra tan tes para
sua exe cu ção ou im ple men ta ção.

4 – O Go ver no do Equa dor as su mi rá a res pon -
sa bi li da de, sem pre ju í zos ou per das para o Go ver no
do Bra sil, seu pes so al, seus con tra ta dos ou pes so al
do con tra ta do, de to das as re cla ma ções de seus na ci -
o na is de cor ren tes da pro vi são da as sis tên cia re a li za -
da se gun do este Acor do e das re cla ma ções que na
sua ju ris di ção se jam apre sen ta das pe los na ci o na is
de qual quer país que não seja par te nes te Acor do (in -
clu in do os cus tos de de fe sa con tra tais re cla ma ções e 
de qual quer sen ten ça ou jul ga men to ori un do des sas
re cla ma ções).

5 – O Go ver no do Equa dor não po de rá fa zer
qual quer re cla ma ção ou im pu tar res pon sa bi li da de ao
Bra sil por mo ti vo de fe ri men tos, mor tes, pre ju í zos ou
da nos a pro pri e da des ca u sa dos por equi pa men tos ou 
ma te ri a is su pri dos pelo Go ver no do Bra sil.

ARTIGO IV
Pro ce di men tos para Re em bol so

1 – A me ta de dos cus tos to ta is da as sis tên cia
pro por ci o na da pelo Go ver no do Bra sil à MOMEP-II,
in clu in do as des pe sas que in ci dam para a pro vi são de 
tal as sis tên cia se rão in te gral men te re em bol sa dos
pelo Go ver no do Equa dor, den tro de 30 (trin ta) dias
após o re ce bi men to dos de mons tra ti vos de des pe -
sas, a par tir do dia 21 de no vem bro de 1997.

2 – O Mi nis té rio do Exér ci to do Bra sil, como ór -
gão exe cu tor des te Acor do ex pe di rá co bran ças, de ta -
lha men to de cus tos as so ci a dos com a pro vi são da as -
sis tên cia do mes mo, que se rão sub me ti das ao Go ver -
no do Equa dor. A co bran ça con so li da da, com a do cu -
men ta ção de apo io, será apre sen ta da men sal men te.

3 – O Go ver no do Equa dor re em bol sa rá as des -
pe sas apre sen ta das em dó la res ame ri ca nos, para a
Co mis são do Exér ci to Bra si le i ro em Was hing ton

(CEBW), no pra zo acor da do no pa rá gra fo 1º des te ar -
ti go.

ARTIGO V
De ta lhes Adi ci o na is

Qu an do ne ces sá rio, pro vi dên ci as adi ci o na is re -
la ti vas a re ci bos, exe cu ção do apo io pres ta do e con -
ta bi li da de po de rão ser acor da das en tre os ór gãos
exe cu to res.

ARTIGO VI
So lu ção de Con tro vér si as

Qu al quer con tro vér sia que sur ja da apli ca ção
do pre sen te Acor do será re sol vi da por meio de con -
sul tas di plo má ti cas en tre os dois Go ver nos e não de -
ve rá en vol ver uma ter ce i ra par te.

ARTIGO VII
Entra da em Vi gor, Vi gên cia e Pror ro ga ção

1 – Cada um dos Go ver nos no ti fi ca rá o ou tro do
cum pri men to das res pec ti vas for ma li da des le ga is ne -
ces sá ri as à apro va ção do pre sen te Acor do, o qual en -
tra rá em vi gor na data do re ce bi men to da se gun da
des sas no ti fi ca ções.

2 – O pre sen te Acor do per ma ne ce rá em vi gor
du ran te o pe río do em que for res pon sa bi li da de do
Go ver no do Bra sil pro por ci o nar as sis tên cia à Mo -
mep-II.

3 – No caso de ces sar o man da to da Mo mep-II
ou a par ti ci pa ção do Bra sil no apo io lo gís ti co à co o pe -
ra ção, para fins des te Acor do, as obri ga ções do Go -
ver no do Equa dor, con for me o art. 2º, e suas obri ga -
ções de re em bol so do apo io pro por ci o na do, se gun do
o art. 4º, de ve rão per ma ne cer vá li das até que o ma te -
ri al e o con tin gen te bra si le i ro se jam des mo bi li za dos,
a me nos que seja acor da do di ver sa men te pe los Go -
ver nos, por es cri to, por via di plo má ti ca.

4 – O pre sen te acor do po de rá ser emen da do
pe los dois Go ver nos, pela via di plo má ti ca, en tran do
as emen das em vi gor na for ma do pa rá gra fo 1º

Fe i to em 18 de ju nho de 1998, em dois exem pla -
res ori gi na is, nos idi o mas por tu guês e es pa nhol, sen -
do am bos os tex tos igual men te au tên ti cos.

MENSAGEM Nº 1.286, DE 1998

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84,
in ci so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va -
da con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
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nha do de Expo si ção de Mo ti vos dos Se nho res Mi nis -
tros de Esta do do Exér ci to, das Re la ções Exte ri o res,
da Ae ro náu ti ca e Che fe do Esta do-Maior das For ças
Arma das, o tex to do Acor do para a Pro vi são de Apo io
às Ope ra ções da Mis são de Obser va do res Mi li ta res
Equa dor-Peru (MOMEP – II), ce le bra do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca do Equa dor, em Qu i to, em 18 de ju nho
de 1998.

 Bra sí lia, 27 de ou tu bro de 1998. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 398/MRE

Bra sí lia, 20 de ou tu bro de 1998

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me te mos à ele va da con si de ra ção de Vos -

sas Exce lên ci as tex to do Acor do para a Pro vi são de
Apo io às Ope ra ções da Mis são de Obser va do res Mi li -
ta res Equa dor-Peru (MOMEP – II), ce le bra do en tre a
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do
Equa dor, em Qu i to, em 18 de ju nho de 1998. Instru -
men to equi va len te foi igual men te subs cri to com a Re -
pú bli ca do Peru.

2 – Esse ins tru men to se en qua dra no mar co do
com pro mis so as su mi do pe los Go ver nos do Equa dor
e do Peru de res sar cir os gas tos in cor ri dos pe las For -
ças Arma das dos pa í ses exe cu to res do apo io lo gís ti -
co à Mo mep, nos ter mos da “De fi ni ção de Pro ce di -
men tos da Mo mep”, acor da da en tre os Pa í ses Ga ran -
tes e as Par tes, em con so nân cia com a De cla ra ção
de Paz do Ita ma raty, de 17 de fe ve re i ro de 1995.

3 – No caso do Bra sil, es sas des pe sas re sul tam
das res pon sa bi li da des as su mi das pe las For ças
Arma das bra si le i ras na MOMEP, na área lo gís ti ca,
em subs ti tu i ção aos Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
Essas no vas ta re fas di zem res pe i to à or ga ni za ção e
co or de na ção da es tru tu ra do apo io lo gís ti co à Mo -
mep, in clu in do, en tre ou tros en car gos, o de for ne cer
trans por te aé reo ao con ti gen te bra si le i ro e o mo ni to -
ra men to da re gião con fli tu o sa, me di an te o em pre go
de qua tro he li cóp te ros, com tri pu la ção, além de apo io 
em vi a tu ras, al mo xa ri fa do, car to gra fia, se gu ran ça e
alo ja men to.

4 – O en ga ja men to bra si le i ro na Mo mep faz-se
em con so nân cia com a le tra e o es pí ri to do Arti go 4º,
in ci sos VI e VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral e à luz do
Arti go 5º do Pro to co lo do Rio de Ja ne i ro de 1942, que
re a fir mam os prin cí pi os da co o pe ra ção e da con vi -
vên cia pa cí fi ca que re gem a atu a ção in ter na ci o nal do
Bra sil. Nes sas con di ções, o Exér ci to Bra si le i ro, o Ita -
ma raty, a For ça Aé rea Bra si le i ra e o Esta do-Maior

das For ças Arma das con si de ram que a pre sen ça de
um con ti gen te bra si le i ro re for ça do na Mo mep, ade -
ma is de va lo ri zar o pa pel do Bra sil, na qua li da de de
Co or de na dor dos Pa í ses Ga ran tes do Pro to co lo do
Rio de Ja ne i ro, na atu al fase de ci si va do Pro ces so de
Paz, re for ça nos sa pro je ção nos ce ná ri os re gi o na is e
in ter na ci o na is e su bli nha a im por tân cia que o Bra sil
con fe re às re la ções com o Equa dor e o Peru.

5 – Nos ter mos do Arti go I, pa rá gra fo 1º do re -
fe ri do Acor do, ca be rá ao Mi nis té rio do Exér ci to a
fun ção de ór gão exe cu tor, a fim de que seja res sar -
ci da di re ta men te às For ças Arma das bra si le i ras pelo 
Go ver no do Qu a dor me ta de dos gas tos in cor ri dos
(ca ben do ao Peru a ou tra par ce la).

6 – É de toda con ve niên cia que esse acor do
en tre em vi gor com a bre vi da de pos sí vel, ten do em
vis tas as des pe sas já in cor ri das pe los Mi nis té ri os do 
Exér ci to e da Ae ro náu ti ca. Nes sas con di ções, com
vis tas ao en ca mi nha men to do Acor do para a Pro vi -
são de Apo io às Ope ra ções da Mis são de Obser va -
do res Mi li ta res Equa dor-Peru (MOMEP – II), ao Po -
der Le gis la ti vo, sub me te mos tam bém à ele va da
con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia pro je tos de Men -
sa gem ao Con gres so Na ci o nal.

Res pe i to sa men te, Ze nil do Gon za ga Zo as tro de
Lu ce na, Mi nis tro de Esta do do Exér ci to – Luiz Fe li pe
Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res
– Lé lio Vi a na Lobo, Mi nis tro de Esta do da Ae ro náu ti ca
– Be ne di to Ono fre Be zer ra Le o nel  Mi nis tro de Esta do
Che fe do Esta do-Maior das For ças Arma das.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 2000

(Nº 315/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre a
Isen ção Re cí pro ca de Vis tos, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da
Po lô nia, em Bra sí lia, 14 de ju lho de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre a

Isen ção Re cí pro ca de Vis tos, ce le bra do en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca da Po lô nia, em Bra sí lia, 14 de ju lho de
1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re sul -
tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua is quer
ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do
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art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou
com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASILE O GOVERNO DA

REPÚBLICA DA POLÔNIA SOBRE A
ISENÇÃO RECÍPROCA DE VISTOS

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e O Go ver no da Re pú bli ca da Po lô nia
(do ra van te de no mi na dos “Par tes Con tra tan tes”).
De se jan do in ten si fi car as re la ções de ami za de

exis ten tes en tre am bos os pa í ses:
Vi san do a sim pli fi car e fa ci li tar as vi a gens de ci -

da dãos de um Esta do ao ter ri tó rio do ou tro.

Acor dam o se guin te:

ARTIGO 1

1 – Ci da dãos do Esta do de cada uma das Par -
tes Con tra tan tes, in de pen den te men te do lo cal de sua 
re si dên cia per ma nen te, que se jam ti tu la res de do cu -
men tos de vi a gem vá li dos, po de rão en trar, sair, tran -
si tar e per ma ne cer no ter ri tó rio do Esta do da ou tra
Par te Con tra tan te sem vis to, por um pe río do má xi mo
de 90 (no ven ta) dias, a par tir da data de en tra da.

2 – Em ca sos jus ti fi ca dos, esse pe río do po de rá
ser pro lon ga do pe las au to ri da des com pe ten tes do
Esta do re cep tor por um pe río do de até 90 (no ven ta)
dias.

ARTIGO 2

O dis pos to no Arti go 1 des te Acor do não se apli -
ca rá aos ci da dãos do Esta do de uma das Par tes Con -
tra tan tes que in ten ci o nam en trar no ter ri tó rio do Esta -
do da ou tra Par te Con tra tan te com o ob je ti vo de ob ter
em pre go ou exer cer ati vi da de re mu ne ra da, ou ain da
com o pro pó si to de re si dên cia per ma nen te.

ARTIGO 3

Os do cu men tos de vi a gem vá li dos men ci o na -
dos no pre sen te Acor do são:

1 – Para os ci da dãos da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil:

a) pas sa por te co mum;
b) pas sa por te di plo má ti co;
c) pas sa por te ofi ci al;
d) Au to ri za ção de Re tor no ao Bra sil (ARB); e
e) car te i ra de ma rí ti mo.
2 – Para os ci da dãos da  Re pú bli ca da Po lô nia:
a) pas sa por te;
b) pas sa por te di plo má ti co

c) pas sa por te de ser vi ço ex pe di do pelo Mi nis té -
ri os dos ne gó ci os;

d) pas sa por te tem po rá rio;
e) car te i ra de ma rí ti mo;

ARTIGO 4

1 – Ci da dãos do Esta do de uma das Par tes
Con tra tan tes, por ta do res de pas sa por te di plo má ti co,
ofi ci al ou de ser vi ço, que se jam de sig na dos para tra -
ba lhar em Mis sões di plo má ti cas ou con su la res, ou or -
ga nis mos in ter na ci o na is si tu a dos no ter ri tó rio do
Esta do da ou tra par te Con tra tan te, te rão per mis são
de es tra da per ma nên cia e par ti da sem ne ces si da de
de vis to du ran te o pe río do de suas mis sões.

2 – As fa ci li da des de cor ren tes do dis pos to no
pa rá gra fo I são ex ten si vas aos fa mi li a res di re tos dos
be ne fi ciá ri os re fe ri dos, in de pen den te men te do tipo
de pas sa por te de que se jam por ta do res.

ARTIGO 5

Os ci da dãos do es ta do de uma das Par tes Con -
tra tan tes que en trem no ter ri tó rio do Esta do da ou tra
Par te Con tra tan te es ta rão obri ga dos a ob ser var as
leis e re gu la men tos vi gen tes nes se ter ri tó rio.

ARTIGO 6

Um ci da dão do es ta do de uma das Par tes Con -
tra tan tes que se veja pri va do de seu do cu men to de vi -
a gem no ter ri tó rio do Esta do da ou tra Par te Con tra -
tan te está obri ga do a re la tar o ocor ri do, ime di a ta men -
te, as au to ri da des com pe ten tes e a so li ci tar a Mis são
Di plo má ti ca ou Re par ti ção Con su lar de seu país novo 
do cu men to de vi a gem.

ARTIGO 7

As dis po si ções des te Acor do não li mi tam o di re i -
to de cada Par te Con tra tan te de im pe dir a en tra da ou
per ma nên cia de ci da dão do Esta do da ou tra Par te
Con tra tan te que ve nha a ser con si de ra da in de se já -
vel.

MENSAGEM Nº 1.146, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal
De con for mi da de com o dis pos to no art. 84, in ci so

VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da con si -
de ra ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha do de
Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do so bre a Isen ção
Re cí pro ca de Vis tos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca
da Po lô nia, em Bra sí lia, em 14 de ju lho de 1999.

96 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



Bra sí lia, 23 de agos to de 1999. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

II – exer cer, com o au xí lio dos Mi nis tros de Esta -
do, a di re ção su pe ri or da ad mi nis tra ção fe de ral;

III – ini ci ar o pro ces so le gis la ti vo, na for ma e nos 
ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;

IV – san ci o nar, pro mul gar e fa zer pu bli car as
leis, bem como ex pe dir de cre tos e re gu la men tos para 
sua fiel exe cu ção;

V – ve tar pro je tos de lei, to tal ou par ci al men te;
VI – dis por so bre a or ga ni za ção e o fun ci o na -

men to da ad mi nis tra ção fe de ral, na for ma da lei;
VII – man ter re la ções com Esta dos es tran ge i ros 

e acre di tar seus re pre sen tan tes di plo má ti cos;
VIII – ce le brar tra ta dos, con ven ções e atos in ter -

na ci o na is, su je i tos a re fe ren do do Con gres so Na ci o nal;
IX – de cre tar o es ta do de de fe sa e o es ta do de sí tio;
X – de cre tar e exe cu tar a in ter ven ção fe de ral:

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

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

EM Nº 280/MRE

Bra sí lia, 13 de agos to de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Ele vo à con si de ra ção de Vos sa ex ce lên cia o

ane xo tex to do Acor do so bre a Isen ção Re cí pro ca de
Vis tos, fir ma do em 14 de ju lho de 1999, en tre o Go -
ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Re pú bli ca da Po lô nia.

2 – A ce le bra ção do re fe ri do Acor do re fle te o an -
se io dos dois pa í ses de in ten si fi car as re la ções bi la te -
ra is, in cre men tar o flu xo de in ter câm bio co mer ci al e
tu rís ti co, bem como fa ci li tar o de sem pe nho das ati vi -
da des di plo má ti cas por seus res pec ti vos ser vi do res
no cum pri men to de suas mis sões di plo má ti cas ou ofi -
ci a is.

3 – Com vis tas ao en ca mi nha men to do as sun to
à apre ci a ção do Po der Le gis la ti vo, sub me to a Vos sa
Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na ci -
o nal, jun ta men te com có pi as au tên ti cas do Acor do.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi -
nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 2000

(Nº 346/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Peru so -

bre Co o pe ra ção en tre as Aca de mi as Di -
plo má ti cas de Ambos os Pa í ses, ce le bra -
do em Lima, em 21 de ju lho de 1999.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca do Peru so bre Co o pe ra ção en tre
as Aca de mi as Di plo má ti cas de Ambos os Pa í ses, ce -
le bra do em Lima, em 21 de ju lho de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tam en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

ACORDO ENTRE OS GOVERNOS DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DA

REPÚBLICA DO PERU SOBRE COOPERAÇÃO
ENTRE AS ACADEMIAS DIPLOMÁTICAS

DE AMBOS OS PAÍSES

O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e
O Go ver no da Re pú bli ca do Peru (do ra van te de no mi -
na dos “Par tes Con tra tan tes”), 

De ci di ram subs cre ver o se guin te Acor do de Co -
o pe ra ção com vis tas a fa vo re cer uma me lhor for ma -
ção e ca pa ci ta ção do pes so al do ser vi ço ex te ri or de
am bos os pa í ses e o de sen vol vi men to das ta re fas de
pes qui sa que lhe são pró pri as.

ARTIGO I

O Insti tu to Rio Bran co do Bra sil e a Aca de mia
Di plo má ti ca do Peru man te rão um ati vo in ter câm bio
de in for ma ção acer ca de seus res pec ti vos pro gra mas 
de es tu dos, cur sos, se mi ná ri os e ou tras ati vi da des
aca dê mi cas que de sen vol ve rem.

ARTIGO II

As re fe ri das ins ti tu i ções in ter cam bi a rão in for -
ma ções subs tan ti vas so bre as ma té ri as e es pe ci a li -
da des ne ces sá ri as à for ma ção e ca pa ci ta ção do pes -
so al di plo má ti co de am bos os pa í ses, no con tex to do
pro ces so de glo ba li za ção e suas re per cus sões na po -
lí ti ca e no Esta do.

ARTIGO III

1 – As re fe ri das ins ti tu i ções fa ci li ta rão o in ter -
câm bio de pro fes so res, con fe ren cis tas, pe ri tos e pes -
qui sa do res nas áre as de in te res se para am bas as ins -
ti tu i ções, a fim de que dis ser tem so bre as sun tos de
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sua es pe ci a li da de; bem como de alu nos de suas res -
pec ti vas aca de mi as.

2 – A ma te ri a li za ção des te in ter câm bio se aper -
fe i ço a rá me di an te con sul ta pré via atra vés dos ca na is
di plo má ti cos cor res pon den tes.

ARTIGO IV

As re fe ri das ins ti tu i ções man te rão con sul tas e
or ga ni za rão cur sos e se mi ná ri os, que se re a li za rão
al ter na da men te em Bra sí lia e em Lima.

ARTIGO V

As ci ta das ins ti tu i ções fa ci li ta rão o in ter câm bio
de suas pu bli ca ções e re vis tas, as sim como de ou tras 
ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das dos res pec ti vos pa í -
ses. A este res pe i to, as res pec ti vas bi bli o te ca e cen -
tros de do cu men ta ção e de in for má ti ca bus ca rão os
me ca nis mos para lo grar um efe ti vo sis te ma de co mu -
ni ca ção e co o pe ra ção.

ARTIGO VI

As res pec ti vas ins ti tu i ções in ter cam bi a rão in for -
ma ções e co or de na rão sua par ti ci pa ção em re u niões
de or ga ni za ções re gi o na is e mun di a is que agru pam
as aca de mi as e ins ti tu tos de for ma ção de di plo ma tas
e as ins ti tu i ções uni ver si tá ri as vin cu la das às re la ções
in ter na ci o na is. Esti mu lar-se-á de ma ne i ra es pe ci al a
co la bo ra ção com a Re u nião de Di re to res de Aca de -
mi as Di plo má ti cas da Amé ri ca La ti na e dos  Esta dos
do Ca ri be (ADALC)

ARTIGO VII

Den tro do mar co dos ob je ti vos ex pres sa dos no pre -
sen te Acor do, po de rão re a li zar-se re u niões en tre au to ri -
da des de am bas as ins ti tu i ções em Bra sí lia ou em Lima.

ARTIGO VIII

O pre sen te acor do en tra rá em vi gor no 30º (tri -
gé si mo) dia após ha ver a Par te bra si le i ra co mu ni ca do 
à Par te pe ru a na que seus pro ce di men tos in ter nos fo -
ram con clu í dos. O Acor do terá vi gên cia por 3 (três)
anos, re no vá vel au to ma ti ca men te por igual pe río do,
sal vo no ti fi ca ção ex pres sa de uma das Par tes Con -
tra tan tes, que de ve rá co mu ni car a ou tra pelo me nos
90 (no ven ta) dias an tes da data de seu ven ci men to.

ARTIGO IX

O pre sen te Acor do po de rá ser mo di fi ca do por
tro ca de No tas di plo má ti cas, me di an te en ten di men to
en tre as Par tes Con tra tan tes, en tran do a al te ra ção
em vi gor na for ma do Arti go VIII.

ARTIGO X

O pre sen te Acor do po de rá ser de nun ci a do por
qual quer das Par tes Con tra tan tes me di an te no ti fi ca ção
por via di plo má ti ca. A de nún cia sur ti rá efe i to 90 (no ven -
ta) dias de po is da data de re ce bi men to da no ti fi ca ção.

Fe i to em Lima, em 21 de ju lho de 1999, em dois
exem pla res ori gi na is nos idi o mas por tu guês e es pa -
nhol, sen do am bos os tex tos  igual men te au tên ti cos.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil 
– Luiz Fe li pe Lam pre ia.

Pelo Go ver no da Re pú bli ca do Peru – Fer nan -
do Tra zeg ni es Gran da .

MENSAGEM Nº 1.275, DE 1999

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
De con for mi da de com o dis pos to no art. 84, in ci -

so VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à ele va da
con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as acom pa nha do
de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta -
do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do en tre o 
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go -
ver no da Re pú bli ca do Peru, so bre Co o pe ra ção en tre
as Aca de mi as Di plo má ti cas de Ambos os Pa í ses, ce -
le bra do em Lima, em 21 de ju lho de 1999.

Bra sí lia, 9 de se tem bro de 1999. –  Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 307/MRE

Bra sí lia, 31 de agos to de 1999

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Te nho a hon ra de ele var à apre ci a ção de Vos sa

Exce lên cia o ane xo tex to do “Acor do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re -
pú bli ca do Peru so bre Co o pe ra ção en tre as Aca de mi -
as Di plo má ti cas de Ambos os Pa í ses”, ce le bra do por
oca sião da vi si ta de Vos sa Exce lên cia a Lima, em 21
de  ju lho úl ti mo.

2 –  Nos ter mos do Acor do, ins pi ra do nos que,
nos úl ti mos dois anos, fo ram as si na dos com o Equa -
dor, o Chi le e o Mé xi co, o Insti tu to Rio Bran co e a Aca -
de mia Di plo má ti ca do Peru in ter cam bi a rão in for ma -
ções subs ti tu ti vas so bre os res pec ti vos pro gra mas de 
es tu dos de for ma ção e ca pa ci ta ção do pes so al di plo -
má ti co. As duas Insti tu i ções pro mo ve rão o in ter câm -
bio de pro fes so res e alu nos e man te rão con sul tas
per ma nen tes com vis tas à or ga ni za ção de cur sos e
se mi ná ri os de in te res se para as duas Aca de mi as.

3 –  Sub me to, as sim, à alta con si de ra ção de
Vos sa Exce lên cia a pre sen te Expo si ção de Mo ti vos,
jun ta men te com a mi nu ta de Men sa gem ao Con gres -
so Na ci o nal e có pi as au tên ti cas do Acor do, com vis -
tas a pos si bi li tar as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para
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sua apro va ção pelo Le gis la ti vo e, por con se guin te, a
en tra da em vi gor de seus dis po si ti vos.

Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pe ia, Mi nis -
tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de De -
cre to Le gis la ti vo nºs 35 a 38, de 2000, li dos an te ri or -
men te, vão à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, onde, nos ter mos do art. 376, III, do
Re gi men to Inter no, te rão o pra zo de cin co dias úte is
para re ce bi men to de emen das, fin do o qual a re fe ri da
Co mis são terá quin ze dias úte is, pror ro gá ve is por
igual pe río do, para opi nar so bre as pro po si ções.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Gil vam Bor ges.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 13, DE 2000

Acres cen ta dis po si ti vos à Lei nº
9.249, de 26 de de zem bro de 1995, e à Lei 
nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995, que 
dis põem, res pec ti va men te, so bre im pos -
to de ren da das pes so as ju rí di cas e das
pes so as fí si cas.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica acres cen ta do o in ci so IV ao § 2º do

art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de de zem bro de 1995,
com a se guin te re da ção:

“Art. 13. Para efe i to de apu ra ção do lu -
cro real e da base de cál cu lo da con tri bu i -
ção so ci al so bre o lu cro lí qui do, são ve da -
das as se guin tes de du ções, in de pen den te -
men te do dis pos to no art. 47 da Lei nº
4.506, de 30 de no vem bro de 1964:

..............................................................
§ 2º Po de rão ser de du zi das as se guin -

tes do a ções:
..............................................................
IV – as do a ções efe tu a das às en ti da -

des res pon sá ve is por ati vi da des de de fe sa
ci vil cri a das por lei fe de ral, es ta du al, do Dis -
tri to Fe de ral ou mu ni ci pal, até o li mi te de
dois por cen to do lu cro ope ra ci o nal da pes -
soa ju rí di ca."

Art. 2º Fica acres cen ta do o in ci so VI do art. ‘12 
da Lei nº 9.250, de 26 de de zem bro de 1995, com a
se guin te re da ção:

“Art. 12. Do im pos to apu ra do na for ma
do ar ti go an te ri or, po de rão ser de du zi dos:

..............................................................
VI – as con tri bu i ções efe ti va men te re a -

li za das aos fun dos de de fe sa ci vil ins ti tu í dos 
por lei fe de ral, es ta du al do Dis tri to Fe de ral
ou mu ni cí pio."

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo, no pra zo de no ven -
ta dias, en ca mi nha rá ao Con gres so Na ci o nal pro je to 
de lei para fins do dis pos to no art. 40 da Lei nº
9.082, de 25 de ju lho de 1995.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

É no tó rio que o País se res sen te da fal ta de uma 
es tru tu ra de de fe sa ci vil ade qua da ao ta ma nho e a
com ple xi da de de sua po pu la ção e, prin ci pal men te, de 
suas re giões me tro po li ta nas.

Peri o di ca men te, as sis ti mos cons ter na dos e im -
po ten tes a su ces são de ca la mi da des que atin gem
prin ci pal men te as po pu la ções mais po bres. As pro por -
ções des ses even tos, me di das pelo nú me ro de ví ti mas 
pes so a is e de pre ju í zos ma te ri a is, au men ta a cada
ano. Com jus ta in dig na ção, a opi nião pú bli ca re cla ma
da in ca pa ci da de go ver na men tal para pro mo ver ações
pre ven ti vas ou mes mo de so cor ro rá pi do e efi caz.

A pro ba bi li da de da ocor rên cia dos de sas tres e
ca la mi da des cres ce em pro por ção di re ta com o rá pi -
do e de sor de na do aden sa men to po pu la ci o nal, re a li -
za do em con di ções de ina de qua do uso do solo, da
água e de ou tros re cur sos na tu ra is, de gra dan do o
meio am bi en te e in ten si fi can do o ris co.

Além dis so, con tri bu em tam bém para o au men -
to de ris co de de sas tre a com ple xi da de da vida eco -
nô mi ca de um país de sen vol vi do, aí in clu í da a in dus -
tri a li za ção, os sis te mas de trans por tes de bens e de
pes so as, o tra to com ma te ri a is sen sí ve is, etc.

É cer to, por tan to, que as exi gên ci as em re la ção
ao apa ra to e às ati vi da des de de fe sa ci vil cres cem
com o pró prio cres ci men to do País. Qu an to mais po -
pu lo so e mo der no o país, ma i o res são os ris cos de
ca la mi da des e ma i o res as per das em vi das hu ma nas
e em bens eco nô mi cos.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 6º in clui o di -
re i to à se gu ran ça en tre os di re i tos so ci a is. Sem dú vi -
da, aí está com pre en di do o di re i to à se gu ran ça da
vida e do pa tri mô nio em face da pos si bi li da de de
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ocor rên cia de de sas tres na tu ra is ou de cor ren tes da
vida em so ci e da de.

Já no art. 21, XVIII, reza a Car ta Mag na que é
com pe tên cia da União “pla ne jar e pro mo ver a de fe sa
per ma nen te con tra as ca la mi da des pú bli cas, es pe ci -
al men te as se cas e inun da ções”.

Não obs tan te, a exe cu ção das ati vi da des de de -
fe sa ci vil, é cor re ta men te des cen tra li za da para Esta -
dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os, tal como se vê do
De cre to nº 97.274, de 16 de de zem bro de 1988, que
“Dis põe so bre a or ga ni za ção do Sis te ma Na ci o nal de
De fe sa Ci vil”.

La men ta vel men te, po rém, é ge ral e per sis ten te
fal ta de re cur sos. Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí -
pi os lu tam com imen sas di fi cul da des para ins ta lar,
equi par e fa zer fun ci o nar seus ór gãos de de fe sa ci vil.

A União, que tem a in cum bên cia cons ti tu ci o nal de
“pro mo ver a de fe sa per ma nen te con tra as ca la mi da des
pú bli cas...”, pou co pode fa zer. O FUNCAP – Fun do
Espe ci al para Ca la mi da des Pú bli cos, ins ti tu í do para so -
cor rer fi nan ce i ra men te nos mo men tos de cri se e para
pos si bi li tar in ves ti men tos na área, está ino pe ran te. Nos
exer cí ci os de 1993, 1994 e 1995 não che gou a re ce ber
o re pas se das mi nús cu las do ta ções de R$168.300,00,
R$121.527,00 e R$252.480,00 com que foi con tem pla -
do no or ça men to. No pre sen te exer cí cio de 1996, se -
quer foi men ci o na do no or ça men to da União.

A par tir des sas cons ta ta ções, evo lu iu a ne ces si -
da de, a ur gên cia e a ex tre ma im por tân cia do pro je to
ora pro pos to. Apa ren te men te sig ni fi can do uma re -
nún cia de re ce i ta, na ver da de sua trans for ma ção em
lei pos si bi li ta rá um me ca nis mo mais ágil para que a
União co la bo re fi nan ce i ra men te para a mis são que,
em bo ra exe cu ta da pe los mem bros da fe de ra ção, é
sua por for ça cons ti tu ci o nal.

A pos si bi li da de de que pes so as fí si cas e ju rí di cas 
pos sam fa zer con tri bu i ções e do a ções a ór gãos e fun -
dos de de fe sa ci vil, com aba ti men tos cor res pon den tes
em seu im pos to de ren da, está, além dis so, vin cu la da
à idéia de es for ço e so li da ri e da de co mu ni tá ri as, isto é,
os con tri bu in tes fa rão ma i or ou me nor uso do per mis si -
vo le gal na me di da em que se sen ti rem con ven ci dos
da im por tân cia de man ter, em seu pró prio be ne fí cio,
órgãos de pro te ção con tra ca la mi da des.

Esta rão pre sen tes, en tão, dois fa to res que mo der -
na men te são mu i to va lo ri za dos nas re la ções ci da -
dão/es ta do: pri me i ro , o fa tor ade são vo lun tá ria, na me -
di da em que o ci da dão re co nhe ça a ne ces si da de e a
im por tân cia do ser vi ço pú bli co; se gun do, o fa tor con tro -
le so ci al, eis que so men te a qua li da de e a efi ciên cia do
ser vi ço le va rão o ci da dão a fa zer e re pe tir as do a ções.

Impor tan te res sal tar que, ao se per mi tir a re du -
ção do im pos to de ren da como ins tru men to de fi nan -
ci a men to da de fe sa ci vil, na ver da de já es ta rá im plí ci -
ta a con tra par ti da es ta du al e mu ni ci pal, na me di da em 
que da ar re ca da ção da que le im pos to qua se me ta de
tem des ti na ção aos fun dos de par ti ci pa ção fe de ra ti -
va. Tra ta-se, por tan to, de um es for ço con jun to, e não
ape nas um sa cri fí cio da União.

Com tais ra zões, é o pro je to que sub me to à con -
si de ra ção dos ilus tres pa res, na cer te za de que me re -
ce rá seu apo io e even tu a is apri mo ra men tos.

Sala das Ses sões, 21 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ca sil do Mal da ner.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as ju rí di cas, bem como
da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí -
qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º As ba ses de cál cu lo e o va lor dos tri bu tos

e con tri bu i ções fe de ra is se rão ex pres sos em Re a is.
....................................................................................

Art. 13. Para efe i tos de apu ra ção do lu cro real e
da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, são ve da das as se guin tes de du ções, in -
de pen den te men te do dis pos to no art. 47 da Lei nº
4.506, de 30 de no vem bro de 1964:

1 – de qual quer pro vi são, ex ce to as cons ti tu í das 
para o pa ga men to de fé ri as de em pre ga dos e de dé ci -
mo-terceiro sa lá rio, a de que tra ta o art. 43 da Lei nº
8.981, de 20 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra ções da 
Lei nº 9.065, de 20 de ju nho de 1995, e as pro vi sões
téc ni cas das com pa nhi as de se gu ro e de ca pi ta li za -
ção, bem como das en ti da des de pre vi dên cia pri va da, 
cuja cons ti tu i ção é exi gi da pela le gis la ção es pe ci al a
elas apli cá ve is;

II – das con tra pres ta ções de ar ren da men to mer -
can til e do alu guel de bens mó ve is ou imó ve is, ex ce to
quan do re la ci o na dos in trin se ca men te com a pro du -
ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

III – de des pe sas de de pre ci a ção, amor ti za ção,
ma nu ten ção, re pa ro, con ser va ção, im po tos, ta xas, se -
gu ros e qua is quer ou tros gas tos com bens mó ve is ou
imó ve is, ex ce to se in trin se ca men te re la ci o na dos com
a pro du ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;
....................................................................................

LEI Nº 4.506, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
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Dis põe sô bre o im pos to que re cai
so bre as ren das e pro ven tos de qual quer 
na tu re za.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta, e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................

Art. 47. São ope ra ci o na is as des pe sas não com -
pu ta das nos cus tos, ne ces sá ri as à ati vi da de da em -
pre sa e a ma nu ten ção da res pec ti va fon te pro du to ra.

§ 1º São ne ces sá ri as as des pe sas pa gas ou in -
cor ri das para a re a li za ção das tran sa ções ou ope ra -
ções exi gi das pela ati vi da de da em pre sa.

§ 2º As des pe sas ope ra ci o na is ad mi ti das são as 
usu a is ou nor ma is no tipo de tran sa ções, ope ra ções
ou ati vi da des da em pre sa.

§ 3º So men te se rão de du ti ve is como des pe sas
os pre ju í zos por des fal que, apro pri a ção in dé bi ta, fur -
to, por em pre ga dos ou ter ce i ros, quan do hou ver in -
qué ri to ins ta u ra do nos têr mos da le gis la ção tra ba lhis -
ta ou quan do apre sen ta da que i xa ape nas pe ran te a
au to ri da de po li ci al.

§ 4º No caso de em pre sa in di vi du al, a ad mi nis -
tra ção do im pos to po de rá im pug nar as des pe sas pes -
so a is do ti tu lar da em pre sa que não fo rem ex pres sa -
men te pre vis tas na lei como de du ções ad mi ti das se
esse não  pu der pro var a re la ção da des pe sa com a
ati vi da de da em pre sa.

§ 5º Os pa ga men tos de qual quer na tu re za a ti tu -
lar, só cio ou di ri gen te da em pre sa, ou a pa ren te dos
mes mos, po de rão ser im pug na dos pela ad mi nis tra -
ção do im pos to, se o con tri bu in te não pro var.

a) no caso de com pen sa ção por tra ba lho as sa -
la ri a do, au tô no mo ou pro fis si o nal, a pres ta ção efe ti va 
dos ser vi ços;

b) no caso de ou tros ren di men tos ou pa ga men -
tos, a ori gem e a efe ti vi da de da ope ra ção ou tran sa -
ção.

§ 6º Po de rão ain da ser de du zi das como des pe -
sas ope ra ci o na is as per das ex tra or di ná ri as de bens
ob je to da in ver são, quan do de cor re rem de con di ções
ex cep ci o na is de ob so les cên cia de ca sos for tu i tos ou
de for ça ma i or, cu jos ris cos não es te jam co ber tos por
se gu ros, des de que não com pen sa das por in de ni za -
ções de ter ce i ros.

§ 7º Inclu em-se, en tre os pa ga men tos de que
tra ta o § 5º, as des pe sas fe i tas, di re ta ou in di re ta men -
te, pe las em pre sas, com vi a gens para o ex te ri or, equi -
pan do-se os ge ren tes a di ri gen tes de fir ma ou so ci e -
da de.
....................................................................................

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas e da ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A par tir de 1º de ja ne i ro de 1996 o im pos -
to de ren da das pes so as fí si cas será de ter mi na do se -
gun do as nor mas da le gis la ção vi gen te, com as al te -
ra ções des ta lei.

Art. 2º Os va lo res ex pres sos em UFIR na le gis -
la ção do im pos to de ren da das pes so as fí si cas fi cam
con ver ti dos em Re a is, to man do-se por base o va lor
da Ufir vi gen te em 1º de ja ne i ro de 1996.
....................................................................................

Art. 12. Do im pos to apu ra do na for ma do ar ti go
an te ri or, po de rão ser de du zi dos:

I – as con tri bu i ções fe i tas aos fun dos con tro la -
dos pe los Con se lhos Mu ni ci pa is, Esta du a is e Na ci o -
nal dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado les cen te;

II – as con tri bu i ções efe ti va men te re a li za das em 
fa vor de pro je tos cul tu ra is, apro va dos na for ma de re -
gu la men ta ção do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul -
tu ra – Pro nac, ins ti tu í do pelo art. 1º da Lei nº 8.313, de 
23 de de zem bro de 1991;

III – os in ves ti men tos fe i tos a tí tu lo de in cen ti vo
às ati vi da des au di o vi su a is, na for ma e con di ções pre -
vis tas nos arts. 1º e 4º da Lei nº 8.685, de 20 de ju lho
de 1993;

IV – (Ve ta do)
V – o im pos to re ti do na fon te ou o pago, in clu si -

ve a tí tu lo de re co lhi men to com ple men tar, cor res pon -
den te aos ren di men tos in clu í dos na base de cál cu lo;
....................................................................................
....................................................................................

LEI Nº 9.082, DE 25 DE JULHO DE 1995

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da Lei Orça men tá ria de 1996
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te Lei:

Dis po si ção Pre li mi nar

Art. 1º São es ta be le ci das, em cum pri men to ao
dis pos to no art. 165, § 2º da Cons ti tu i ção, as di re tri -

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 101



zes or ça men tá ri as da União para 1996, com pre en -
den do:

I – as pri o ri da des e me tas da ad mi nis tra ção pú -
bli ca fe de ral;

II – a or ga ni za ção e es tru tu ra dos or ça men tos;
III –  as di re tri zes ge ra is para a ela bo ra ção dos

or ça men tos da União e suas al te ra ções;
IV – as dis po si ções re la ti vas à dí vi da pú bli ca fe -

de ral;
V – as dis po si ções re la ti vas às des pe sas da

União com pes so al e en car gos so ci a is;
VI – a po lí ti ca de apli ca ção dos re cur sos das

agên ci as fi nan ce i ras ofi ci a is de fo men to;
VII – as dis po si ções so bre al te ra ções na le gis la -

ção tri bu tá ria da União;
VIII – as dis po si ções fi na is.

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

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14 DE 2000
COMPLEMENTAR

Insti tui a Con tri bu i ção so bre Se gu -
ros, al te ra a le gis la ção so bre o Fun do
Espe ci al para Ca la mi da des Pú bli cas e dá 
ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í da a Con tri bu i ção so bre Se -

gu ros, que in ci di rá em ope ra ções de se gu ros pri va -
dos de co i sas, pes so as bens, res pon sa bi li da de obri -
ga ções, di re i tos e ga ran ti as con tra ta dos ou cu jos si -
nis tros de vam ser li qui da dos no país.

§ 1º A Con tri bu i ção não in ci de nas ope ra ções de 
res se gu ro e re tro ces são.

§ 2º São isen tas da Con tri bu i ção as ope ra ções de:
I – se gu ros vin cu la dos à pro du ção agrí co la e ao

fi nan ci a men to de bens ou ati vi da des ru ra is.
II – se gu ros vin cu la dos ao fi nan ci a men to ou às

ope ra ções de ex por ta ção de bens e ser vi ços para o
ex te ri or;

III – se gu ros con tra ta dos por pes soa ju rí di ca de
di re i to pú bli co.

§ 3º A alí quo ta da Con tri bu i ção é de 0,5% (cin co
dé ci mos por cen to).

§ 4º A base de cál cu lo da Con tri bu i ção é o va lor
to tal se gu ra do.

§ 5º O fato ge ra dor da obri ga ção de con tri bu ir é
a ocor rên cia de qual quer even to de fi ni do em lei ou em 
con tra to que sig ni fi que o aper fe i ço a men to do con tra -
to de se gu ro ou, na au sên cia de de fi ni ção, o pa ga -
men to ou a co lo ca ção à dis po si ção da so ci e da de se -
gu ra do ra do va lor do prê mio ou de sua par ce la.

§ 6º O se gu ra do ou o con tra ta dor do se gu ro é o
res pon sá vel pela Con tri bu i ção da Con tri bu i ção.

§ 7º As so ci e da des se gu ra do ras são res pon sá -
ve is pela co bran ça, re ten ção e re co lhi men to da Con -
tri bu i ção.

Art. 2º A ad mi nis tra ção, fis ca li za ção e co bran ça, 
bem como a de ci são de pro ces sos em pri me i ra ins -
tân cia, da Con tri bu i ção so bre Se gu ros, com pe te à
Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, do Mi nis té rio da Fa -
zen da.

§ 1º A com pe tên cia pre vis ta nes te ar ti go po de rá
ser to tal ou par ci al men te de le ga da, me di an te con vê -
nio, à Su pe ri ten dên cia de Se gu ros Pri va dos.

§ 2º O jul ga men to ad mi nis tra ti vo em se gun da
ins tân cia in cum be aos Con se lhos de Con tri bu in tes do 
Mi nis té rio da Fa zen da, con for me dis pu ser seus re gi -
men tos.

Art. 3º Na fal ta de lan ça men to ou de re co lhi men -
to da Con tri bu i ção so bre Se gu ros apli cam-se as pe -
na li da des co mi na das na le gis la ção do Impos to so bre
Pro du tos Indus tri a li za dos

Art. 4º O Fun do Espe ci al para Ca la mi da des Pú -
bli cas – FUNCAP, ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº 950,
de 13 de ou tu bro de 1969 e ra ti fi ca do pelo De cre to
Le gis la ti vo nº 66, de 18 de de zem bro de 1990, pas sa
de no mi nar-se Fun do Espe ci al para Ca la mi da des Pú -
bli cas e De fe sa Ci vil – FUNCADEC.

Art. 5º A ges tão do Fun ca dec será re a li za da por
uma Jun ta De li be ra ti va pre si di da pelo di ri gen te do ór -
gão fe de ral res pon sá vel pela po lí ti ca de de fe sa ci vil e
in te gra da por um re pre sen tan te:

I – do Mi nis té rio da Fa zen da;
II – do Mi nis té rio do Orça men to e Ges tão;
III – do se tor de se gu ros pri va dos;
IV – de re pre sen tan tes e/ou en ti da des de de fe -

sa ci vil do Dis tri to Fe de ral, dos Esta dos e dos Mu ni cí -
pi os.

Art. 6º O pro du to da ar re ca da ção da Con tri bu i -
ção so bre Se gu ros cons ti tu i rá, in te gral men te, re ce i ta
do Fun ca dec, no qual será es cri tu ra do em con ta dis -
tin ta das de ma is re ce i tas e des pe sas.

Art. 7º Os re cur sos da con ta men ci o na da no art.
5º se rão apli ca dos se gun do pla nos de apli ca ção es -
pe ci a is, em con so nân cia com os pla nos e pro gra mas
glo ba is e se to ri a is apro va dos pelo Con se lho Na ci o nal 
de De fe sa Ci vil – CONDEC a que se re fe re o De cre to
nº 895, de 16 de agos to de 1993, ob je ti van do o aten -
di men to a ca la mi da des pú bli cas, ações de De fe sa Ci -
vil e cam pa nhas edu ca ti vas.

§ 1º Os re cur sos do Fun ca dec se rão des ti na dos
na se guin te or dem:

I – 33,4% para a De fe sa Ci vil Na ci o nal;
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II – 33,3 para os ór gãos es ta du a is de De fe sa Ci -
vil, atra vés de re pas se men sal em con ta es pe cí fi ca e
res pe i ta dos os cri té ri os do Fun do de Par ti ci pa ção dos 
Esta dos para se apu rar o va lor de cada uni da de fe de -
ra ti va;

III – 33,3 para os ór gãos mu ni ci pa is de De fe sa
Ci vil, des de que com pro va da e ho mo lo ga da sua exis -
tên cia pela Se cre ta ria Na ci o nal de De fe sa Ci vil, atra -
vés de re pas se men sal em con ta es pe cí fi ca e res pe i ta -
dos os cri té ri os do Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí -
pi os para se apu rar o va lor de cada uni da de mu ni ci pal.

§ 2º O Fun ca dec po de rá con tra tar ins ti tu i ção fi -
nan ce i ra ofi ci al para con tra ta ção e ad mi nis tra ção dos
em prés ti mos a que se re fe re o § 1º, me di an te co mis -
são de ser vi ço que não ul tra pas se a um por cen to do
va lor dos con tra tos.

Art. 8º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta lei 
no pra zo de ses sen ta dias.

Art. 9º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do seus efe i tos a par tir do dia pri -
me i ro de ja ne i ro do ano sub se qüen te.

Art. 10. Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A exis tên cia de um sis te ma de de fe sa ci vil ade -
qua da men te or ga ni za do, do ta do de re cur sos hu ma -
nos su fi ci en tes e bem ades tra dos, as sim como de in -
fra-estrutura de ins ta la ções e equi pa men tos é de vi tal
im por tân cia para a so ci e da de.

O aden sa men to dos aglo me ra dos hu ma nos
ten de a pro vo car a de gra da ção do meio am bi en te,
pe las di fi cul da des na tu ra is de que se pro mo va o ade -
qua do uso do solo, da água e de ou tros re cur sos na -
tu ra is, au men tan do a pro ba bi li da de de de sas tres.

O rá pi do e de sor de na do pro ces so de ur ba ni za -
ção ex pe ri men ta do pelo Bra sil, si mul tâ neo ao cres ci -
men to ex plo si vo da mas sa po pu la ci o nal (que só na
úl ti ma dé ca da deu mos tras de ar re fe ci men to) le vou à
for ma ção de zo nas de ex tre mo ris co de ca la mi da de
em pra ti ca men te to das as zo nas me tro po li ta nas das
mé di as e gran des ci da des bra si le i ras.

Anu al men te, em tem po ra das de exa cer ba ção
cli má ti ca – seja nas épo cas de chu vas ou de es ti a -
gem pro lon ga das – o país as sis te iner te e im po ten te a 
su ces são de even tos ca la mi to sos, cu jas pro por ções,
me di das em nú me ros de ví ti mas e de pre ju í zos ma te -
ri a is, au men ta a cada ano e pro vo ca, na opi nião pú bli -
ca, a jus ta ind ga ção pela in ca pa ci da de go ver na men -
tal de pro mo ver ações pre ven ti vas ou de rá pi do e efi -
caz so cor ri men to.

O au men to da po pu la ção au men ta, ao mes mo
tem po, os ris cos de ca tás tro fes e as suas ví ti mas.

Além de de sas tres ca u sa dos pe los ele men tos da 
na tu re za, aque les ou tros de ri va dos do pró prio aden sa -
men to po pu la ci o nal e da com ple xi da de da vida mo der -
na (ai in clu í das a in dus tri a li za ção, os sis te mas de
trans por te de bens e de pes so as etc.) –, tais como in -
cên di os, de sa ba men tos, ex plo sões, co li sões etc. –
são de sa fio cres cen te e per ma nen te ao sis te ma de de -
fe sa ci vil, va len do sem pre re pe tir que, se a ação pre -
ven ti va é sem pre mais eficaz, a de so cor ro, a na que -
les ca sos ine vi tá ve is, deve ser pron ta, efi ci en te e pre -
ci sa.

Po der-se-ia, por tan to, di zer que as ati vi da des
de de fe sa ci vil cres cem de im por tân cia na mes ma
pro por ção do cres ci men to do país. Mais po pu lo so e
mo der no do país, ma i o res os ris cos de even tos ca la -
mi to sos e ma i o res as per das em vi das e bens eco nô -
mi cos. Mais que sim ples ma ni fes ta ção de so li da ri e -
da de hu ma na, a pre ven ção e o so cor ri men to de de -
sas tres é fun ção es sen ci al do es ta do mo der no.

A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 6º, ar ro la o
di re i to à se gu rança en tre os di re i tos so ci a is. E sem dú -
vi da, aí está com pre en di da a se gu ran ça da vida e do
pa tri mô nio em face da pos si bi li da de de ocor rên cia de
de sas tres na tu ra is ou de cor ren tes da vida em so ci e -
da de.

Tam bém na Cons ti tu i ção se de ter mi na(art. 21,
XVIII) que é com pe tên cia da União “pla ne jar e pro mo -
ver a de fe sa per ma nen te con tra as ca la mi da des pú -
bli cas, es pe ci al men te as se cas e as inun da ções”. E,
no art. 22, XXVIII, a com pe tên cia pri va ti va da União
para le gis lar so bre “de fe sa ter ri to ri al, de fe sa ma rí ti -
ma, de fe sa ci vil e mo bi li za ção na ci o nal”.

Atu al men te, a ma té ria é tra ta da ba si ca men te
nos se guin tes ins tru men tos le ga is:

I – Lei nº 3.742, de 4 de abril de 1960, que “Dis -
põe so bre o au xí lio fe de ral em ca sos de pre ju í zos ca -
u sa dos por fa to res na tu ra is”;

II – De cre to-Lei nº 950, de 13 de ou tu bro de
1969, que “Insti tui, no Mi nis té rio do Inte ri or, o Fun do
Espe ci al para Ca la mi da de Pú bli cas (Fun cap), e dá
ou tras pro vi dên ci as”;

III – De cre to nº 97.274, de 16 de de zem bro de
1988, que “Dis põe so bre a or ga ni za ção do Sis te ma
Na ci o nal de De fe sa Ci vil – SINDEC, e dá ou tras pro vi -
dên ci as”;

IV – De cre to nº 1.080, de 8 de mar ço de 1994,
que “Re gu la men ta o Fun do Espe ci al para Ca la mi da -
des Pú bli cas – Fun cap, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

No ta-se que, dos pon tos de vis ta de or ga ni za -
ção e de es tru tu ra, a ma té ria está ra zo a vel men te bem 
tra ta da em ní vel fe de ral. Entre tan to, emer ge uma de -
fi ciên cia bá si ca: a fal ta de re cur sos fi nan ce i ros.
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O Fun cap, que de ve ria ser o ins tru men to fi nan -
ce i ro fun da men tal para o sis te ma, não tem fon te de
re cur sos ga ran ti da e de pen de de even tu a is do ta ções
or ça men tá ri as que lhe fo rem atri bu í das, au xí li os, do a -
ções, sub ven ções e con tri bu i ções de ter ce i ros, sal -
dos de cré di tos ex tra or di ná ri os e es pe ci al aber tos
para ca la mi da des pú bli cas e “ou tros re cur sos even tu -
a is” (Dec. nº 1.080/94, art. 3º).

Nos exer cí ci os de 1993, 1994 e 1995, o Fun cap
foi con tem pla do, no or ça men to ge ral, res pec ti va men te 
com R$168.300,00, R$121.527,00 e R$252.480,00,
im por tân ci as cla ra men te in su fi ci en tes para qual quer
ação de go ver no e que fo ram re pas sa das pelo Te sou -
ro Na ci o nal. No cor ren te exer cí cio de 1996, o Fun do
não foi con tem pla do, no or ça men to, com qual quer
do ta ção.

Além dis so, a fi na li da de do Fun cap é, cla ra men -
te, de aju dar nas ações de so cor ro de po is de ocor ri -
dos os de sas tres, em de tri men to dos in ves ti men tos
pre ven ti vos.

Os go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is, por sua
vez, en fren tam no tó ria in su fi ciên cia fi nan ce i ra, fi can -
do im pos si bi li ta dos de in ves tir na de fe sa ci vil como
de se já vel. Mes mo no Dis tri to Fe de ral, que tem uma
das me lho res es tru tu ras do país, ob ser va-se ele va da
vida mé dia de seus equi pa men tos, já com ame a ça de 
su ca te a men to.

Este pro je to ata ca, jus ta men te, a de fi ciên cia do
sis te ma, cri an do uma fon te de re cur sos per ma nen te
e, ao mes mo tem po, de fi nin do uma po lí ti ca de apli ca -
ção que pri vi le gie o in ves ti men to.

A con tri bu i ção que se pro põe ins ti tu ir tem base
no art. 149 da Cons ti tu i ção Fe de ral, clas si fi ca-se
como Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio Eco -
nô mi co. Tra ta-se de es pé cie pa ra fis cal que se ca rac -
te ri za por pos si bi li tar a cap ta ção de re cur sos num se -
tor eco nô mi co, de ven do suas apli ca ções re flu ir em
be ne fí cio des se mes mo se tor.

A con tri bu i ção pro pos ta se des ti na rá, ba si ca -
men te, a equi par, como dis pos to no pro je to, toda a
es tru tu ra de de fe sa ci vil do país, em es pe ci al os cor -
pos de bam be i ros. Com os in ves ti men tos no se tor, é
cer to que não ape nas a pre ven ção mas o so cor ro em
even tos de ca la mi da de de ve rão mi no rar em mu i to a
fre qüên cia, a in ten si da de e os seus efe i tos, de tal sor -
te que a in dús tria de se gu ros será be ne fi ci a da di re ta -
men te com a di mi nu i ção dos ris cos. Espe ra-se que, a
mé dio e lon go pra zos, a di mi nu i ção dos ris cos pro vo -
que o au men to da mar gem de lu cro das se gu ra do ras
e/ou a que da dos prê mi os co bra dos, poss si bi li tan do,
nes se caso, a am pli a ção do mer ca do se gu ra dor.

Como fi lo so fia bá si ca de apli ca ção, o pro je to di -
re ci o na a ma i or par te dos re cur sos ad vin dos da ar re -
ca da ção da nova con tri bu i ção para in ves ti men to no
se tor, sob a for ma de em prés ti mos a ba i xo cus to, res -
ti tu í ve is em até cin co anos, as so ci a do ao es tí mu lo
para que as en ti da des go ver na men ta is in te res sa das
fa çam tam bém sua par ce la de in ves ti men to, sob a
for ma de con tra par ti da. Assu min do o ca rá ter de ro ta -
ti vi da de, os re cur sos po de rão, a lon go pra zo, be ne fi -
ci ar todo o sis te ma, evi tan do-se as sim o pri vi le gi a -
men to de ci da de ou re giões do país.

É pro pos ta a re for mu la ção do atu al Fun cap, não 
ape nas al te ran do-lhe a de no mi na ção, mas dan do-lhe 
tam bém o ob je ti vo de apo i ar o sis te ma de de fe sa ci vil
e agre gan do à sua ad mi nis tra ção re pre sen tan tes da
in dús tria se gu ra do ra e dos ór gãos ope ra ti vos de de -
fe sa ci vil.

Com tais es cla re ci men tos, apre sen to o pro je to
de lei, es pe ran do me re cer o hon ro so apo io dos ilus -
tres pa res.

Sala das Ses sões, 21 de ja ne i ro de 2000. –
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 950, 
DE 13 DE OUTUBRO DE 1969

Insti tui no Mi nis té rio do Inte ri or o
Fun do Espe ci al para Ca la mi da des Pú bli -
cas (FUNCAP) e dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

DECRETO Nº 1.080, DE 8 DE MARÇO DE 1994

Re gu la men ta o Fun do Espe ci al para 
Ca la mi da des Pú bli cas – FUNCAP, e dá
ou tras pro vi dên ci as

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, da Cons ti tu i -
ção, e ten do em vis ta o De cre to-Lei nº 950(1) , de 13
de ou tu bro de 1969, o De cre to Le gis la ti vo nº 66(2),
de 18 de de zem bro de 1990, e a Lei nº 8.490(3), de
19 de no vem bro de 1992, de cre ta:

Art. 1º O Fun do Espe ci al para Ca la mi da des
Pú bli cas – FUNCAP, cri a do pelo De cre to-Lei nº 950, 
de 13 de ou tu bro de 1969, e ra ti fi ca do, nos ter mos
do art. 36 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, pelo De cre to Le gis la ti vo nº 66, de 18
de de zem bro de 1990, tem por fi na li da de fi nan ci ar
as ações de so cor ro, de as sis tên cia à po pu la ção e
de re a bi li ta ção de áre as atin gi das.
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....................................................................................

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

DECRETO Nº 66.204,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1970

Re gu la men ta o Fun do Espe ci al,
para Ca la mi da de Pú bli cas – FUNCAP – e
dá ou tras pro vi dên ci as.

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

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 66, DE 1990

Ra ti fi ca, nos ter mos do art. 36 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as, os fun dos que men ci o na.

Art. 1º São ra ti fi ca dos, o Fun do Fe de ral Agro pe -
cuá rio (FFAP), ins ti tu í do pela Lei De le ga da nº 8, de 11 
de ou tu bro de 1962, o Fun do Ge ral do Ca cau
(FUNGECAU), cri a do pelo De cre to nº 86.179, de 6 de 
ju lho de 1981, o Fun do de Ele tri fi ca ção Ru ral de Co o -
pe ra ti vas (FUER), ins ti tu í do pelo De cre to nº 67.052,
de 13 agos to de 1970, o Fun do Na ci o nal de Co o pe ra -
ti vis mo (FUNACOOP), ins ti tu í do pelo De cre to-Lei nº
59, de 21 de no vem bro de 1966, o Fun do Na ci o nal de
Ação Co mu ni tá ria (FUNAC), ins ti tu í do pelo De cre to
nº 91.970, de 22 de no vem bro de 1985 e Fun do Espe -
ci al para Ca la mi da des Pú bli cas (FUNCAP), ins ti tu í do
pelo De cre to-Lei nº 950, de 13 de ou tu bro de 1969.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

Se na do Fe de ral, 18 de de zem bro de 1990. –
Se na dor Nel son Car ne i ro, Pre si den te.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO Nº 895, DE 16 DE AGOSTO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção do Sis -
te ma Na ci o nal de De fe sa Ci vil (SINDEC),
e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te Da Re pú bli ca, no uso da atri bu i -
ção que lhe con fe re o art. 84, in ci so IV, e ten do em vis -
ta o dis pos to no art. 21, in ci so XVIII, da Cons ti tu i ção.

De cre ta:
Art. 1º Sis te ma Na ci o nal de De fe sa Ci vil

(SINDEC) é cons ti tu í do por ór gãos e en ti da des da
Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, dos Esta dos do Dis tri -
to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, por en ti da des pri va das e
pela co mu ni da de, sob a co or de na ção da Se cre ta ria
de de fe sa Ci vil (Se dec do Mi nis té rio da in te gra ção
Re gi o nal.
....................................................................................

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

(Á Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Os pro -
je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à Co mis são
com pe ten te.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra a V. Exª. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que -
ro de i xar re gis tra do nos Ana is da Casa o meu pro fun -
do agra de ci men to ao Dr. Aloy sio Cam pos da Paz Jú -
ni or, Di re tor-Presidente da rede de hos pi ta is Sa rah,
pelo tra ta men to não só afe ti vo como efi ci en te no cam -
po pro fis si o nal dis pen sa do a mi nha pes soa.

S. Sª, com a ca pa ci da de pro fis si o nal que to dos
re co nhe ce mos e pro cla ma mos, aca bou des co brin do
uma fra tu ra que eu ti nha – e está sen do sa ne a da – no
om bro di re i to, que me im pe diu in clu si ve de es tar pre -
sen te a al gu mas ses sões do Se na do. Nes se tra ta -
men to, S. Sª vem de mons tran do que nós, so bre tu do
aqui do Se na do, no apo io que da mos à rede de hos pi -
ta is Sa rah, es ta mos cer tos. A atu a ção do hos pi tal é
ab so lu ta men te dis tan ci a da de qual quer pre fe rên cia,
ofe re cen do a to dos aten di men to igua li tá rio. Sen ti-me
ali como uma pes soa, a exem plo das de ma is, que po -
dia con fi ar no tra ta men to.

Há al gu mas se ma nas não con se guia con ci li ar o
sono. Gra ças a Deus, nas úl ti mas 48 ho ras, tal vez até 
pelo con ví vio com os co le gas, já me tem sido per mi ti -
da essa cir cuns tân cia.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, que foi um
dos pri me i ros a ma ni fes tar so li da ri e da de a mi nha
pes soa, as sim como o Se na dor Gil vam Bor ges e o
Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães, logo que to -
mou co nhe ci men to.

De modo que que ro de i xar re gis tra dos os meus
agra de ci men tos ao ilus tre pro fis si o nal mé di co Dr.
Aloy sio Cam pos da Paz Jú ni or e agra de cer a to dos os 
co le gas Se na do res que se ma ni fes ta ram pelo meu
res ta be le ci men to. 

Era esse o re gis tro, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Se na -

dor Ber nar do Ca bral, V. Exª traz a esta Casa in for ma -
ção so bre o Hos pi tal Sa rah Ku bits chek, cuja rede é
co nhe ci da por sua efi ciên cia. Tan to quan to V. Exª, fui
cli en te do Sa rah Ku bits chek por ca u sa de uma hér nia
de dis co re sul tan te de anos de tra ba lho uti li zan do
jipe. O Hos pi tal Sa rah Ku bits chek tam bém tem cu i da -
do da sa ú de de tan tos ou tros Se na do res, as sim como 
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de mi lhões de pes so as pelo Bra sil e até fora do Bra sil
com mu i ta efi ciên cia. 

Por tan to, tam bém nos con gra tu la mos com o
Hos pi tal Sa rah Ku bits chek por ter dado a esta Casa o
pri vi lé gio de tê-lo de vol ta, com a sua sa ú de re cu pe ra -
da. E to dos nós, Se na do res, ape sar de já o ter mos fe -
i to, vol ta mos a fa lar que es pe ra mos o seu bre ve res -
ta be le ci men to.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Con ce -
do a pa la vra, pela or dem, ao nos so que ri do Se na dor
Gil vam Bor ges.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta -
ría mos de es ten der ao Dr. Cam pos da Paz os nos sos
sin ce ros agra de ci men tos pela for ma afe ti va, ca ri nho -
sa, com que tra tou o nos so Co le ga Se na dor Ber nar do 
Ca bral. O Dr. Cam pos da Paz re a li zou to dos os pro -
ce di men tos téc ni cos em um dos ma i o res hos pi ta is da
Amé ri ca La ti na na sua es pe ci a li da de. Esse aten di -
men to é re co nhe ci do pela so ci e da de bra si le i ra e se
es ten de a to dos que ali che gam, in dis tin ta men te da
sua con di ção so ci al. 

Mas, em se tra tan do de Ber nar do Ca bral, que é
uma pes soa mu i to que ri da, es ti ma da, re al men te nos
co mo ve tê-lo de vol ta, com o seu res ta be le ci men to já
em ple no an da men to. Há três no i tes sem dor mir, com
do res pro fun das, ir re qui e to, o nos so sá bio e que ri do
Ber nar do Ca bral re tor na para a ale gria de toda a
Casa. 

Por tan to, como mem bro des ta Casa, agra de ço
ao Dr. Cam pos da Paz pela for ma gen til e com pe ten te 
com que tra tou o nos so que ri do Se na dor. 

Ber nar do, es ta mos ale gres pelo seu re tor no! 
Peço à Pre si dên cia que dê co nhe ci men to ao Dr. 

Cam pos da Paz dos nos sos agra de ci men tos.
O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – Será

to ma da a de vi da pro vi dên cia.
Há ora do res ins cri tos.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men -

des. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da -

ner. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Na bor Jú ni or.
S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, on tem, por ser quin ta-feira, a ses são or di -
ná ria do Se na do Fe de ral foi re a li za da pela ma nhã,
como tem acon te ci do nos úl ti mos me ses. Em de cor -
rên cia dis so, so men te ao re tor nar ao meu ga bi ne te,

tive a opor tu ni da de de ler o ar ti go as si na do pela Jor -
na lis ta Te re za Cru vi nel, na se gun da pá gi na de O Glo -
bo, re fe ren te à mo men to sa ques tão dos ca len dá ri os
par la men ta res no Bra sil.

A co lu na “Pa no ra ma Po lí ti co” abor da tam bém o
pro ble ma da re mu ne ra ção dos Con gres sis tas e, para
tan to, faz uso de con ce i tos e aná li ses pro fun da men te
cor re tos. Mas não que ro fa zer des se as pec to o cer ne
do pre sen te dis cur so, mes mo por que o va lor mais alto 
em de ba te é a ca pa ci da de dos le gis la do res de tra ba -
lhar e pro du zir den tro das exi gên ci as cons ti tu ci o na is
a que são sub me ti dos.

O Con gres so Na ci o nal está cum prin do mais um
pe río do de con vo ca ção ex tra or di ná ria por de ter mi na -
ção do Pre si den te da Re pú bli ca. Ain da que não ti ves -
se ocor ri do esse cha ma do for mal, a sus pen são do re -
ces so ocor re ria da mes ma for ma, for ço sa men te, pois, 
na vi ra da do ano, o Che fe do Go ver no re e di tou de ze -
nas de me di das pro vi só ri as que, por for ça do art. 62
da Cons ti tu i ção Fe de ral, de vem ser pron ta men te re -
ce bi das e ana li sa das pelo Le gis la ti vo. O pra zo, como
sa be mos, é de cin co dias, a con tar da pu bli ca ção do
édi to, para que o mes mo seja in clu í do nos ri tos des te
Po der. 

Te re za Cru vi nel di ver ge das po si ções as su mi -
das pelo Lí der do PFL na Câ ma ra, De pu ta do Ino cên -
cio Oli ve i ra, mas não de i xa de pro pi ci ar-lhe a opor tu -
ni da de de jus ti fi car os mo ti vos que o le va ram a de fen -
der os re ces sos par la men ta res de ju lho e do fi nal de
ano e, até mes mo, uma meia fol ga nas se gun das e
sex tas-feiras. Lem bra o par la men tar per nam bu ca no
que “não so mos fun ci o ná ri os pú bli cos que de vem ba -
ter pon to a se ma na in te i ra. Entre sex ta e se gun -
da-feira, os De pu ta dos cum prem ou tra par te de suas
ta re fas, a de ou vir a so ci e da de para po der re pre sen -
tá-la”.

A co lu nis ta de O Glo bo as si na la que a so ci e da -
de não vê tal tra di ção com bons olhos, mas, ao mes -
mo tem po, ado ta uma ati tu de ex tre ma men te lou vá vel
e até mes mo rara: a de per mi tir que um par la men tar
com a res pon sa bi li da de de li de ran ça ve nha a jus ti fi -
cá-la. E é es sen ci al que essa mes ma so ci e da de te -
nha ciên cia de um as pec to da ma i or re le vân cia:
“Quem mon tar pra ça em Bra sí lia e es que cer as ba ses 
per de rá mes mo os vo tos e a pró pria con di ção de re -
pre sen tar os ele i to res”.

Não se tra ta, por tan to, de mero fi si o lo gis mo ou
vo ra ci da de ele i to re i ra. É ques tão de re pre sen ta ti vi da -
de, da es sên cia da pró pria na tu re za ins ti tu ci o nal do
Po der Le gis la ti vo. 

O ar ti go de Te re za Cru vi nel é in ti tu la do “Che ga
de Fin gir” e, sem dú vi da, é dig no de ser in se ri do nos
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Ana is do Se na do Fe de ral, cuja trans cri ção, por tan to,
peço a Pre si dên cia des ta ses são.

Mas, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
ques tão do re ces so e do ca len dá rio par la men tar é um 
dos gran des fo cos de con tro vér si as e de sin for ma -
ções na ci o na is. No úl ti mo do min go, em co lu na que te -
nho a hon ra de as si nar se ma nal men te no jor nal A Ga -
ze ta, do Acre, já o abor dei em pro fun di da de, de nun ci -
an do a onda de ações gra tu i tas, mal do sas e ir res pon -
sá ve is que vem sen do ati ra da so bre de pu ta dos e se -
na do res.

Pou cos se guem as re gras de jus ti ça e equi lí brio
que ani mam Te re za Cru vi nel, co lu nis ta de O Glo bo, e 
Síl vio Mar ti nel lo, Di re tor de A Ga ze ta. Sar cas mos,
co men tá ri os de ho nes ti da de du vi do sa, me ras opi -
niões des ca bi das e sem pre o cu pa ções com a re a li da -
de, tudo isso tem sido usa do a pro pó si to da pre sen te
con vo ca ção ex tra or di ná ria.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço V. 
Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Se na dor Na -
bor Jú ni or, cri ti car o Con gres so Na ci o nal, o Po der Le -
gis la ti vo, é uma es pé cie de com pul são co le ti va no
mun do, não só no Bra sil. Em to dos os pa í ses do mun -
do, os par la men tos são in ten sa men te cri ti ca dos e há
um cer to de sa pre ço pela fi gu ra do Po der Le gis la ti vo.
As pes so as gos tam, de fen dem e pres ti gi am os par la -
men ta res iso la da men te, mas, na co le ti vi da de, eles
não são es ti ma dos, o que é uma pro fun da in jus ti ça.
Não hou ves se o Par la men to, o Con gres so Na ci o nal
fun ci o nan do, aber to, cum prin do o seu pa pel, não te -
ría mos de mo cra cia. A de mo cra cia exis te. Por tan to,
há um re gi me de li ber da des, no qual o povo bra si le i ro
gos ta de vi ver. E as li ber da des só exis tem e pre e xis -
tem em fun ção da exis tên cia do Po der Le gis la ti vo.
Por ou tro lado, o Con gres so bra si le i ro é dos que mais
tra ba lham no mun do, pelo tem po que fica fun ci o nan -
do du ran te o ano. Em ou tros pa í ses, o Con gres so fun -
ci o na três ou qua tro me ses por ano – na Rús sia, não
che ga a um mês por ano. No Bra sil, o seu fun ci o na -
men to é in ten so e ain da te mos as con vo ca ções ex tra -
or di ná ri as, que não de pen dem de nós. Esta mos sen -
do con vo ca dos por in te res se do Go ver no. Pre ci sa -
mos ter um pou co de des can so e de fé ri as até para vi -
si tar as nos sas ba ses ele i to ra is, mas nem isso te mos
con se gui do, em ra zão das con vo ca ções que se su ce -
dem e que in de pen dem da nos sa von ta de. Pois bem,
aqui es ta mos, no Se na do Fe de ral, qua se que per ma -
nen te men te fun ci o nan do com uma gran de pre sen ça
nos dias de vo ta ção. Te nho exa mi na do o pa i nel de

pre sen ça dos Srs. Se na do res e, fre qüen te men te, ob -
ser vo que te mos con ta do com a pre sen ça de até se -
ten ta e oito Srs. Se na do res em um uni ver so de oi ten -
ta e um – e hou ve mo men tos em que os oi ten ta e um
Se na do res es ta vam pre sen tes. Por tan to, não se fale,
so bre tu do do Se na do, que não há pre sen ça dos Par -
la men ta res ou que S. Exas não cum prem o seu pa pel.
S. Exas cum prem ri go ro sa men te bem o seu pa pel!
Ouço di zer que as re for mas tais e qua is não são vo ta -
das. Nos úl ti mos anos, vo ta mos di ver sas emen das
cons ti tu ci o na is no Con gres so Na ci o nal, adap tan do e
me lho ran do a Cons ti tu i ção Fe de ral. Bas ta di zer que
na Fran ça, o ber ço da de mo cra cia, há um pro je to de
emen da cons ti tu ci o nal sen do exa mi na do há mais de
oito anos, e ain da não foi con clu í da sua vo ta ção. Não
sei de onde par tem as ra zões para crí ti cas tão in ten -
sas ao Con gres so Na ci o nal. Não pos so de i xar de ter,
por tan to, a mes ma re a ção que tem V. Exª nes te mo -
men to em de fe sa do Po der que in te gra. Meus cum pri -
men tos a V. Exª.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Se na -
dor Edi son Lo bão, fico su ma men te agra de ci do a V.
Exª pelo va lo ro so e opor tu no apar te que in se re no
meu mo des to pro nun ci a men to. 

Cre io que a so ci e da de bra si le i ra, de modo ge ral, 
e al guns se to res da im pren sa, não têm as si mi la do
con ve ni en te men te o pa pel do Po der Le gis la ti vo no re -
gi me de mo crá ti co. Per mi ta-me V. Exª dar ên fa se a
esse as pec to, res sal ta do em seu apar te, que é de
fun da men tal im por tân cia: nos pa í ses onde não exis te
par la men to fun ci o nan do re gu lar men te, não exis te de -
mo cra cia. O que exis te é di ta du ra ou re gi me de par ti -
do úni co, como acon te ce em Cuba e em ou tros pa í -
ses que até re cen te men te vi vi am sob es tru tu ras to ta -
li tá ri as. 

O Par la men to re al men te re pre sen ta a es sên cia
da de mo cra cia!

Veja V. Exª que em 1964, quan do as su mi ram o
po der no Bra sil, os mi li ta res – em pe nha dos em ten tar
ne gar in ten ções di ta to ri a is – man ti ve ram o Par la men -
to fun ci o nan do e com ele bus ca ram con vi ver, mes mo
se re ve zan do no Po der. Isso, de cer ta for ma, ame ni -
zou a par ti ci pa ção das For ças Arma das nos epi só di -
os con se qüen tes ao gol pe de 1º de abril de 1964, em -
bo ra nada jus ti fi que ou pos sa tor nar ace i tá vel qual -
quer vi o lên cia ins ti tu ci o nal. 

Mas, vol tan do aos dias atu a is, o que se vê é al -
guns se to res da im pren sa ain da pas san do à opi nião
pú bli ca uma ver são dis tor ci da do que seja o Par la -
men to bra si le i ro, do que seja a ro ti na par la men tar do
Se na do e da Câ ma ra. Por isso so mos cri ti ca dos per -
ma nen te men te, so bre tu do quan do o Con gres so Na -
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ci o nal é cha ma do a re a li zar um pe río do ex tra or di ná rio 
de ses sões, in ter rom pen do o re ces so cons ti tu ci o nal,
como está ocor ren do ago ra. Mes mo que não hou ves -
se essa con vo ca ção pelo Pre si den te da Re pú bli ca, a
re to ma da dos tra ba lhos te ria de ocor rer for ço sa men -
te, nos ter mos do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que
obri ga o Con gres so Na ci o nal a re u nir-se sem pre que
são edi ta das ou re e di ta das me di das pro vi só ri as –
como acon te ceu nos úl ti mos dias de 1999.

Então, como dis se V. Exª, nos sa pre sen ça hoje,
no Ple ná rio, tra balhan do nor mal men te, não de cor re
da nos sa von ta de. Foi o Pre si den te da Re pú bli ca
quem con vo cou o Con gres so, não só para apre ci ar
es sas me di das pro vi só ri as, que fo ram edi ta das e re -
e di ta das no ano pas sa do, como tam bém para apre -
ci ar as ma té ri as que já es ta vam em tra mi ta ção na
Câ ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, como
es sas emen das cons ti tu ci o na is a que V. Exª se re -
por tou.

O ob je ti vo do meu pro nun ci a men to é exa ta men -
te es cla re cer à opi nião pú bli ca as ra zões do fun ci o na -
men to do Con gres so. 

E mais: uma ou tra in jus ti ça que é alar de a da
con tra o Con gres so é di zer que es ta mos ga nhan do
sa lá ri os al tís si mos; que os Par la men ta res, além do
sa lá rio re la ti vo ao fun ci o na men to nor mal do Con gres -
so Na ci o nal, es tão re ce ben do ver da de i ras for tu nas a
tí tu lo de aju da de cus to pela con vo ca ção – quan do se
sabe que o Par la men to do Bra sil seja tal vez aque le
que me nos one ra a so ci e da de, em ter mos de Orça -
men to na ci o nal.

Ou tro dia, com base nos da dos da Pro pos ta
Orça men tá ria ora em fase fi nal de tra mi ta ção, ob ser -
vei, nes te mes mo ple ná rio: a par ti ci pa ção do Se na do
Fe de ral, da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Tri bu nal de
Con tas da União (ór gão au xi li ar do Po der Le gis la ti vo)
não re pre sen ta nem 1% das des pe sas da União para
o ano 2000. 

A mo dés tia des se nú me ro se des ta ca ain da
mais quan do nós sa be mos que há Câ ma ras de Ve re -
a do res, como al gu mas no meu Esta do do Acre, com
uma par ti ci pa ção de quase 20% no Orça men to do
Mu ni cí pio. Para evi tar es ses abu sos, en tre ou tros
mo ti vos, apro va mos on tem a Emen da Cons ti tu ci o -
nal que es ta be le ce li mi tes de gas tos com as Câ ma -
ras Mu ni ci pa is. O pro ble ma atin ge tam bém al gu mas
Assem bléi as Le gis la ti vas, que ab sor vem 8, 10, 12%
do Orça men to dos Esta dos, o que tor na ain da me nor 
a fra ção per cen tu al des ti na da ao Con gres so Na ci o -
nal, com qua se 600 Par la men ta res, Mi nis tros do
TCU e toda sua es tru tu ra de apo io téc ni co e ad mi nis -
tra ti vo. 

Tal vez os Par la men ta res bra si le i ros se jam da -
que les que me nos ga nham, em com pa ra ção a ou tros
pa í ses de mo crá ti cos do mun do. No en tan to, re i te -
ram-se crí ti cas e acu sa ções, in de vi da e in jus ta men te, 
como se fôs se mos ma ra jás – o que na ver da de não
so mos; so mos, na gran de ma i o ria, pes so as de clas se 
mé dia, mu i tos até mes mo de clas se mé dia ba i xa, e,
como os co le gas não ig no ram, pas sa mos por di fi cul -
da des fi nan ce i ras. 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me 
uma nova in ter ven ção, no bre Se na dor.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço 
V. Exª

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – No bre Se -
na dor, di ga-se mais em so cor ro do que V. Exª está
in for man do: o Con gres so Na ci o nal – en ten di do
como Câ ma ra dos De pu ta dos, Se na do Fe de ral e
Tri bu nal de Con tas da União – não gas ta nem se -
quer 1% do Orça men to, e os Par la men ta res, den tro
des se me nos de 1%, não che gam a gas tar 10% da
des pe sa e, tal vez, nem 5% do to tal de 1% do Orça -
men to. O res tan te dos re cur sos des ti na-se à ma nu -
ten ção dos pré di os, ao pa ga men to dos fun ci o ná ri os 
da Câ ma ra, do Se na do e do Tri bu nal de Con tas e
às des pe sas ge ra is. Ou seja, o que cus ta aos Par -
la men ta res, di re ta men te dos seus sub sí di os, é qua -
se ir ri só rio no que diz res pe i to ao Orça men to da Re -
pú bli ca.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – E
mais, no bre Se na dor Edi son Lo bão, os que mais cri -
ti cam o fun ci o na men to do Con gres so, pre o cu pan -
do-se em su per di men si o nar os sub sí di os per ce bi dos 
pe los Par la men ta res, são aque les que mais ga nham 
nes te país. Mu i tos dos que cri ti cam o mon tan te dos
nos sos sub sí di os ga nham R$400 mil por mês – e
não têm com pro mis sos com a po pu la ção, como
nós te mos: di a ri a men te vão pes so as aos nos sos
ga bi ne tes, pe dir aju da para isso e para aqui lo, co i -
sas pun gen tes como a com pra de um re mé dio,
aqui si ção de uma pas sa gem para aten der si tu a ções 
emer gen ci a is. 

Nós não so mos só Par la men ta res; te mos de
agir, não raro, como agen tes so ci a is, por que não po -
de mos fe char os olhos ao de ses pe ro de pes so as sim -
ples, aban do na das pelo po der pú bli co!

Num país po bre como o Bra sil, a nos sa fun ção é 
vis ta pe los ele i to res, gen te sim ples, como de ar ri mo
fi nal, em seus mo men tos de de ses pe ro. Sei dis so por
que es tou há trin ta e tan tos anos na po lí ti ca. Toda vez
que vou ao Acre sou pro cu ra do e te nho de aten der a
de ze nas e de ze nas de pes so as, que vão pe dir aju da
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para uma for ma tu ra do fi lho, para des lo car um pa ren -
te que tem que fa zer tra ta men to de sa ú de fora do
Esta do. Os que mais cri ti cam os par la men ta res do
Bra sil – mu i tos de les nós co nhe ce mos, mas não que -
ro aqui ci tar seus no mes –, ga nham R$ 300 mil,
R$400 mil, R$500 mil por mês, e, tal vez, não au xi li em
a um po bre co i ta do que vai ba ter à sua por ta. É isso
que pre ci sa ser en ten di do. 

Ou tro as pec to ca ren te de es cla re ci men to é que
a nos sa fun ção de Par la men tar não se cir cuns cre ve
ape nas aos li mi tes fí si cos do Con gres so Na ci o nal.
Nós exer ce mos fun ções tam bém fora des te pré dio.
Há pou cos dias, por exem plo, per di uma vo ta ção no -
mi nal por que es ta va numa au diên cia, em um mi nis té -
rio, tra tan do dos in te res ses do meu Esta do. Além dis -
so, te mos que es tar em con ta to com as nos sas ba -
ses, nos Esta dos, para po der mos vol tar para cá e re -
pre sen tar fi el men te sua von ta de e suas as pi ra ções.
Fi ca mos sub me ti dos à gran de con tra di ção: en quan to
tan tos nos cri ti cam pelo fato de vi a jar mos para man ter 
con ta tos com os co es ta du a nos, lá os ele i to res nos cri -
ti cam por que pas sa mos mu i to tem po sem en con -
trá-los.

Algu mas ve zes, ouvi crí ti cas da im pren sa e da
so ci e da de acre a nas a par la men ta res que se ri am
como a Copa do Mun do, por que “só vi si tam o Esta do
de qua tro em qua tro anos”, o que é não ver da de. Di -
zem que o Par la men tar – De pu ta do ou Se na dor – fica
en cla u su ra do em Bra sí lia, des fru tan do das be nes ses
da Ca pi tal Fe de ral. Então, nos so Esta do re cla ma por -
que acha que pou co va mos lá; e, quan do va mos, ou -
tros nos cri ti cam por que fi ca mos au sen tes dos tra ba -
lhos par la men ta res. É pre ci so mos trar que as duas
obri ga ções são es sen ci a is; am bas re pre sen tam a du -
a li da de do man da to que nos foi con fe ri do pelo povo.
Tudo isso faz par te das nos sas ati vi da des, como re -
pre sen tan tes aqui no Con gres so Na ci o nal. 

Agra de ço, mais uma vez, os im por tan tes apar -
tes do no bre Se na dor Edi son Lo bão e re to mo a apre -
sen ta ção do dis cur so que me traz hoje à tri bu na do
Se na do Fe de ral. Vol to, Sr. Pre si den te, à le i tu ra do ar -
ti go que as si nei na edi ção de do min go pas sa do, no
jor nal A Ga ze ta , de Rio Bran co, Acre, no qual ,afir mei: 
“Se na do res e De pu ta dos, além de per de rem seu re -
ces so cons ti tu ci o nal, são bom bar de a dos com crí ti cas 
e co men tá ri os mal do sos, re ce ben do pou cas chan ces
de mos trar a ver da de, de pro var que a de ci são par tiu
de ou tro se tor, de ou tro Po der”.

E acen tu ei um pon to que a so ci e da de tem de
sa ber, mas que ra ra men te lhe é ex pos to com a cla -
re za e a se ri e da de in dis pen sá ve is e, por tan to, trans -
for ma-se em fa tor de dis cór dia e des con fi an ça.

Eu di zia: “É pre ci so de nun ci ar a fal sa idéia de
que re ces so par la men tar seja si nô ni mo de oci o si da -
de par la men tar. Ao con trá rio, esse é o pe río do de
pro cu rar os ele i to res, ou vir suas que i xas e crí ti cas,
pres tar con tas dos vo tos e ati tu des no de sem pe nho
do man da do. (...) Não po de mos es que cer a es sên -
cia da ques tão: Se na do res e De pu ta dos, sen do re -
pre sen tan tes, re pre sen tam (como di ria o Con se lhe i -
ro Acá cio) quem os ele geu. E, para re pre sen tá-los,
têm de es tar aten tos às suas opi niões, ne ces si da -
des e as pi ra ções. Pre ci sam des se in ter va lo do co ti -
di a no par la men tar.”

O ar ti go de mi nha au to ria, ve i cu la do pelo jor nal
A Ga ze ta, do Acre, tem como tí tu lo “O lobo e a con vo -
ca ção” – numa alu são à fá bu la con ta da por La Fon ta i -
ne, em que um cordeiro ten tou di a lo gar com o al goz
mas aca bou des tru í do pela in sin ce ri da de e tru cu -
lên cia do in ter lo cu tor, que usou a vi o lên cia bru ta
como ar gu men to su pe ri or à ló gi ca, a ve lha e ter rí vel 
ver da de de que “con tra a for ça não exis tem ar gu -
mentos”. 

E con cluí a co lu na, fa zen do um pa ra lelo en tre a
his tó ria e a re a li da de po lí ti ca do Bra sil, afir man do: “esta
é a ver da de i ra face da ques tão, que apre sen to com sin -
ce ri da de e res pe i to ao povo. Mes mo sa ben do que sem -
pre ha ve rá quem, como o lobo de La Fon ta i ne, não dará 
ou vi dos a ar gu men tos sin ce ros e ló gi cos – pes so as que 
tudo po lu em, mas atri bu em essa po lu i ção àque les que
lhes en tre ga ram uma vida lim pa e trans pa ren te”. 

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, os ar ti gos
que aca bo de ci tar são, am bos, pá gi nas im por tan tes e 
que de vem ser per pe tu a dos nos Ana is do Se na do Fe -
de ral. E rogo que me per mi tam abrir mão da hu mil da -
de ha bi tu al, quan do peço a trans cri ção tam bém de
um tex to de mi nha mo des ta la vra.

Isso, em vez de es pe lhar um mo men to de jac -
tân cia ou nar ci sis mo, é o cum pri men to de um de ver
ina li e ná vel do le gis la dor: o de fa lar com se re na sin -
ce ri da de à Na ção. E, como re pre sen tan te do povo
do Acre no Con gres so Na ci o nal, é nas pá gi nas de
seu ve í cu lo ofi ci al que acre di to de ver re gis trar mi -
nhas opi niões.

Da mes ma for ma, o ele gan te e ju di ci o so tex to
de Te re za Cru vi nel, quan do re fle te um im por tan te
mo men to da vida pú bli ca bra si le i ra tam bém en con -
tra em nos sos ar qui vos o seu jus to re po si tó rio.

Por tan to, ao con clu ir, for ma li zo à Pre si dên cia o 
pe di do de que am bos os ar ti gos se jam pu bli ca dos
no Diá rio do Se na do Fe de ral, como par te in te gran te
des se dis cur so.
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Mu i to obri ga do. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

Pa no ra ma Po lí ti co

Te re za Cru vi nel, de Bra sí lia

CHEGA DE FINGIR

 É tem po de se tra tar sem hi po cri sia de uma ve -
lha e trí pli ce ques tão: o fun ci o na men to do Con gres so,

a re mu ne ra ção dos con gres sis tas e a fre qüên cia de les
no tra ba lho. Ela ali men ta uma no tí cia re cor ren te e ver -
da de i ra que nem por isso re sol ve o pro ble ma: par la -
men ta res ga nham sem tra ba lhar. Como está pro va do
que o cor te de sa lá ri os não pro duz quo rum, que se

bus que a res pos ta sin ce ra.

Re pe tiu on tem o pre si den te da Câ ma ra, Mi chel Te mer, que 
não tem po de res para cor tar sa lá ri os dos de pu ta dos ou para ar -

ras tá-los ao ple ná rio. A pu ni ção pe cu niá ria que o re gi men to au to -
ri za é ape nas o cor te de R$5 mil dos que fal ta rem a um ter ço das 

ses sões de li be ra ti vas do mês. Nada diz so bre quem fal tar mais

que isso. No caso da con vo ca ção ex tra or di ná ria, quan do re ce -

bem em do bro, quem fal tar a um ter ço das vo ta ções re ce be rá
R$11 mil, o mes mo va len do para quem fal tar a to das.

Ain da no as pec to salário, é bom aca bar com a mís ti ca de

que os con gres sis tas bra si le i ros são ma ra jás. Ga nham R$8 mil
bru tos, o que é mu i to di an te do sa lá rio-mínimo, mas é in fe ri or ao 
sa lá rio da ma i o ria dos par lamen ta res da Amé ri ca La ti na. O lí -
qui do ra ra men te pas sa dos R$5 mil, e cai a bem me nos quan -
do o par la men tar con tri bui com o par ti do ou paga pen são ali -

men tí cia. O re sul ta do des te acha ta men to é que cada vez mais

a ati vi da de par la men tar será ex clu si va de quem pode fi nan ci ar
o exer cí cio do man da to, ou tem quem faça isso. Não de gra ça,
com certeza.

Ou tra co i sa é o pa ga men to em do bro nas con vo ca ções ex -

tra or di ná ri as, uma ini ci a ti va do Exe cu ti vo que aca ba des gas tan do 
o Le gis la ti vo. Esta, que se está trans cor ren do, no fun do, foi de ter -
mi na da pela re e di ção de me di das pro vi só ri as de na tu re za fis cal
no úl ti mo dia do ano pas sa do. MPs edi ta das no re ces so obri gam

o Con gres so a se re u nir den tro de cin co dias. No mais, tudo que
se está vo tan do po de ria fi car para 15 de fe ve re i ro. Ne nhum vul -
cão po lí ti co ou eco nô mi co en tra ria em ebu li ção.

A ga ze ta par la men tar nas se gun das e sex tas-feiras é a

par te da his tó ria tra ta da com mais hi po cri sia.

– Isso é um dos cos tu mes mais an ti gos da Casa e em toda 
a con vo ca ção é tra ta do como no vi da de – que i xa-se o lí der do
PMDB, Ged del Vi e i ra Lima.

O cos tu me é ve lho mes mo e tem uma ex pli ca ção pro ce -
den te:

– Não so mos fun ci o ná ri os pú bli cos que de vem ba ter pon to 

a se ma na in te i ra. Entre sex ta e se gun da-feira os de pu ta dos cum -
prem ou tra par te de suas ta re fas, a de ou vir a so ci e da de para po -

der re pre sen tá-la – diz o lí der do PFL, Ino cên cio Oli ve i ra.

Quem mon tar pra ça em Bra sí lia e es que cer as ba ses per -
de rá mes mo os vo tos e a pró pria con di ção de re pre sen tar os ele i -

to res. Mas a so ci e da de se ir ri ta es pe ci al men te com a se ma na de
três dias nos pe río dos ex tra or di ná ri os, pois sabe que es tão ga -
nhan do em do bro sem es for ço adi ci o nal.

O que se deve mu dar, está cla ro, é o fun ci o na men to da
Casa. E até que sur ja pro pos ta me lhor, de vem os lí de res de to -

dos os par ti dos con si de rar a do lí der do PT, José Ge no í no. Com

fé ri as in to cá ve is de ape nas um mês por ano, de pu ta dos e se na -
do res vo ta rão o que pu de rem ao lon go do ano. Con vo ca ções que 
one ram o Te sou ro e des gas tam o Le gis la ti vo, nun ca mais. Só em 
caso de guer ra.

Te mas em De ba te

Se na dor Na bor Jú ni or

O LOBO E A CONVOCAÇÃO

Uma das mais co nhe ci das fá bu las de La Fon ta i ne é a que
en vol ve o lobo e o cor de i ro às mar gens de  um cór re go. Ambos

es tão sa ci an do  a sede - mas o in te res se da fera vai além dis so.
Ela acu sa o vi zi nho de es tar po lu in do a água  e re ce be uma res -
pos ta in con tes tá vel: “como pos so es tar su jan do a sua água, se
ela cor re de onde o se nhor está para o lu gar onde eu es tou?”.

A tré pli ca, to da via, é ful mi nan te: “ora, pode ser que você

não es te ja re al men te su jan do mi nha água, hoje. Mas seu pai ou
seu avô  já fez isso”. E, fe chan do o diá lo go, o lobo usa a for ça
bru ta para con se guir o que re al men te quer: fa zer do cor de i ro a
re fe i ção do dia.

Esse é o me lhor exem plo que co nhe ço so bre a má-fé usa -
da pe los que não se pre o cu pam em co nhe cer e me nos ain da, em 
ace i tar a ver da de; que só se mo vem  pe los pró pri os de se jos e só
res pe i tam as pró pri as pri o ri da des. Na  fá bu la en con tra mos dois
la dos: um faz va ler seus in te res ses, ini ci al men te atra vés de pre -
tex tos no to ri a men te fal sos, mas, no fim, mos tran do a ver da de i ra

face in to le ran te; o ou tro já co me ça der ro ta do, por que, na ver da -

de, nem con se gui rá ser ou vi do.

No caso da pre sen te con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con -
gres so Na ci o nal, es ta mos  ven do a mes ma si tu a ção: se na do res e 
de pu ta dos fe de ra is, além de per de rem seu re ces so cons ti tu ci o -

nal, são bom bar de a dos com crí ti cas e co men tá ri os mal do sos, re -

ce ben do pou cas chan ces de mos trar a ver da de, de pro var que a
de ci são par tiu  de ou tro se tor, de ou tro po der,  e nada tem a ver
com a re a li da de do seu dia-a-dia.

São ra ras, na im pren sa bra si le i ra, as ati tu des como esta,

da nos sa Ga ze ta, que fran que ia es pa ços aos re pre sen tan tes do 
povo, per mi tin do que as po si ções de sua ati vi da de  po lí ti -
co-legislativa che guem sem dis tor ções à so ci e da de. É mais um
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exem plo de es pí ri to pú bli co e de in de pen dên cia, dado pela im -

pren sa do Acre a todo o País.

O par la men tar não é me lhor nem pior que os ci da dãos que 

lhe con fe ri ram o man da to re pre sen ta ti vo. Como qual quer ou tro
ser  hu ma no, tem seus de fe i tos, co me te seus pe ca dos, erra em
mu i tas de suas ati tu des. Mas é ine gá vel, tam bém, que o ín di ce
de ope ro si da de do atu al Con gres so tem sido  mu i to su pe ri or ao
dos an te ri o res.

Os ba lan ços de fi nal de ano pro va ram  que nun ca hou ve
tra ba lho tão pro du ti vo, na apre ci a ção de Emen das Cons ti tu ci o na -
is e Pro je tos de Lei e na atu a ção das CPIs.

Vi ve mos, até mes mo, si tu a ções em  que o afã de pro du zir
e aten der as exi gên ci as da so ci e da de deu ori gem a pos sí ve is

equí vo cos, como a apro va ção de pro fun das mu dan ças na  Pre vi -

dên cia So ci al, as qua is, mais tar de, ti ve ram sua in cons ti tu ci o na li -
da de procl ma da pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Tal fato le vou Se na do e Câ ma ra a re do bra rem a aten ção
na aná li se das pro pos tas sub me ti das  a seu exa me, par ti cu lar -

men te aque las pro pi ci a do ras de gran des im pac tos na vida do ci -

da dão co mum, do tra ba lhor vin cu la do a ór gãos pú bli cos ou à ini -
ci a ti va pri va da.

A en xur ra da de Me di das Pro vi só ri as está sen do en ca ra da
com fir me za e se re ni da de pelo Con gres so - e uma Emen da

Cons ti tu ci o nal de mi nha au to ria , já apro va da pelo Se na do e a
ca mi nho da  re vi são na Câ ma ra, dá con tor nos mo der nos e po si ti -
vos àque le ins ti tu to. Mes mo não cons tan do da pa u ta ini ci al, exis -
tem for tes cor ren tes no Con gres so Na ci o nal que de fen dem sua
in clu são.

A pro pos ta é an ti ga e já vem  tra mi tan do há vá ri os anos.
Mas  exis ti rão ou tras Emen das cuja aná li se não es te ja ten do a
ce le ri da de exi gi da pelo in te res sa do? Sim, exis tem - e isso é ine vi -
tá vel!

Pior do que não im pri mir rit mo ve loz às emen das cons ti tu -
ci o na is  e tra tá-las de for ma aço da da e ir res pon sá vel. A Cons ti tu i -

ção não pode ser ma ni pu la da como  re les pe rió di co des car tá vel,
uma re vis ta de edi ções men sa is de edi ções men sa is. Re men -

dá-la in dis cri mi na da men te  sig ni fi ca ne gar ao Bra sil a es ta bi li da -
de ins ti tu ci o nal, fun da men tal para seu pro gres so eco nô mi co e so -

ci al.

Che ga mos, en fim, à ques tão do re ces so par la men tar  de -
ter mi na do  pela Cons ti tu i ção e de seu can ce la men to, por ini ci a ti -
va do Po der Exe cu ti vo, nes te iní cio de ano.

É pre ci so de nun ci ar a fal sa  idéia de que re ces so par la -

men tar seja si nô ni mo de oci o si da de par la men tar. Ao con trá rio,
esse é o pe río do de pro cu rar os ele i to res, ou vir suas que i xas e
crí ti cas, pres tar con tas dos vo tos e ati tu des no  de sem pe nho do
man da to.

Si to-me mu i to à von ta de para fa lar dis so.

A par tir de mi nha pos se como se na dor, em 1º de fe ve re i ro
de 1987, sem pre es ti ve en tre os dez  par la men ta res mais fre -
quen tes às  ati vi da des do Le gis la ti vo, in clu si ve in te gran do a Co -

mis são de Plan tão nos re ces sos, Nada além, aliás do que sem -

pre fiz, como par la men tar, des de os tem pos de de pu ta do fe de ral.

Mas não po de mos es que cer a  es sên cia da ques tão: se na -

do res e de pu ta dos, sen do re pre sen tan tes, re pre sen tam (como di -

ria o Con se lhe i ro Acá cio) quem os ele geu. E para re pre sen tá-los, 
têm de es tar aten tos a suas opi niões, ne ces si da des e as pi ra ções. 
Pre ci sam des se in ter va lo no co ti di a no par la men tar.

O Exe cu ti vo, ao con vo car o Con gres so, re du ziu de dois
me ses para pou co mais de vin te dias o seu re ces so. Aliás, a re e -
dic ção de di ver sas Me di das Pro vi só ri as, nos úl ti mos dias de de -

zem bro, já tor na ria essa con vo ca ção au to má ti ca, se gun do o ar ti -

go 62 da Cons ti tu i ção, que de ter mi na: quan do for edi ta da uma
MP, se o Con gres so não es ti ver em fun ci o na men to re gu lar," será
con vo ca do ex tra or di na ru a men te para se re u nir no pra zo de cin co
dias".

A pa u ta de tra ba lhos para esse pe río do in clui, além das ci -
ta das MPs, Emen das Cons ti tu ci o na is e Pro je tos de Lei. Tão vas -
ta que as li de ran ças de to dos os par ti dos, in clu si ve PMDB,

PSDB, PFL e PT, es ta rão re u ni das na pró xi ma se ma na, para ana -
li sá-la e dar-lhe con tor nos re a lis tas - uma ati tu de res pon sá vel e
pru den te, ca paz de evi tar fal sas ex pec ta ti vas na so ci e da de e pre -
ve nir fu tu ras co bran ças de ma gó gi cas ou sim ples men te cal ca das

no des co nhe ci men to  da re a li da de par la men tar.

Esta é a face ver da de i ra da ques tão, que apre sen to com
sin ce ri da de e res pe i to ao povo. Mes mo sa ben do que sem pre ha -
ve rá quem, como o lobo de La Fon ta i ne, não dará ou vi dos  a ar -

gu men tos  sin ce ros  e ló gi cos - pes so as que tudo po lu em, mas
atri bu em  essa po lu i ção áque les que lhes en tre ga ram uma vida
lim pa e trans pa ren te.

Na bor Teles da Ro cha Jú ni or é se na dor pelo PMDB do Acre.

 O SR. PRESIDENTE (Jo nas Pi nhe i ro) – A so li -
ci ta ção de V. Exª será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edi son
Lo bão, por per mu ta com o Se na dor Ro me ro Jucá. V.
Exª dis põe de 20 mi nu tos.

O SR. EDISON LOBÃO  (PFL – MA. Pro nun cia o 
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre -
sidente, Srªs e Srs. Se na do res, o Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal, a 11 de ja ne i ro do cor ren te ano, o re la tó rio 
in ti tu la do “Expe riên cia de Pa í ses no Uso e Li be ra li za -
ção do Con tro le de Ca pi ta is”, no qual su ge re uma mu -
dan ça na ava li a ção so bre a uti li za ção do con tro le de ca -
pi ta is. Em ou tros ter mos, o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o -
nal, al te ran do subs tan ci al men te a ori en ta ção que se tra -
ça ra até ago ra, já ad mi te o con tro le de ca pi ta is, re co -
nhe cen do que o con tro le da sa í da e da en tra da de ca pi -
ta is pode ser útil no com ba te a cri ses fi nan ce i ras, o que
aju dou al guns pa í ses a en fren tar cri ses cam bi a is. 

Ao ler a in for ma ção di vul ga da pelo FMI, não
pude de i xar de re cor dar as crí ti cas di ri gi das no pas sa -
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do aos cha ma dos “ti gres asiá ti cos”, que de so be de ce -
ram as ori en ta ção do Fun do e se gui ram as pró pri as
di re tri zes, que à épo ca acha vam as mais cor re tas. Ao
con trá rio das ex pec ta ti vas, ti ve ram êxi to e logo en -
con tra ram o ca mi nho da re cu pe ra ção. A Ta i lân dia,
por exem plo, che gou a so frer que da de 20% na pro -
du ção in dus tri al em mar ço de 1998. Qu a tro me ses
de po is, a re tra ção foi de 12%, no trans cur so de um
pe río do em que em pre sas e ban cos não de mi ti ram
pes so al de na tu re za al gu ma.

Fa lei isso em dis cur so que pro fe ri des ta tri bu na
em mar ço de 1999. 

Antes, a 12 de agos to de 1998, por tan to há mais 
de um ano, ten tei sen si bi li zar nos sas au to ri da des
com um dis cur so cujo pe que no tre cho peço per mis -
são para re no var nes ta opor tu ni da de:

“Os ca pi ta is ex ter nos na tu ral men te são 
bem vin dos em nos so País. E, como se
sabe, têm acor ri do num rit mo ex cep ci o nal,
in flu en ci an do de modo sig ni fi ca ti vo a eco no -
mia bra si le i ra. Con tu do, como já dis se em
nu me ro sas opor tu ni da des an te ri o res, o Bra -
sil não pode ter suas por tas es can ca ra das
para o ca pi tal ex ter no es pe cu la ti vo, nem
ace i tar de bom gra do o di nhe i ro com fins
me ra men te es pe cu la ti vos. Há de se cri ar
um pra zo mé dio, de um ou dois anos, para
a fa cul da de de emi gra ção de ca pi tal aqui in -
ter na dos. Nes se sen ti do, o Go ver no Fe de ral 
já tem aci o na do al gu mas pro vi dên ci as que
fre nem a es pe cu la ção do la ri za da, que tan -
tos re cen tes de sas tres já pro vo ca ram na
Ásia e em ou tros se to res...”

Na que la mes ma oca sião, acres cen tei:
“...é pre ci so que o Bra sil se res guar de, 

com ins tru men tos le ga is ri go ro sos, para não 
ser mais uma ví ti ma dos abu sos que pos -
sam ocor rer nes ses pe río dos tão pe ri go sos
das tran si ções eco nô mi cas.”

Qu an do o go ver no da Ma lá sia, em 1998, es ta -
be le ceu rí gi das nor mas de con tro le de en tra da e de
sa í da de ca pi ta is, foi um “Deus nos acu da”, com
prog nós ti cos de que es ta ria afu gen tan do os ca pi ta is 
ex ter nos, tão im por tan tes ao seu de sen vol vi men to.
No cor rer dos me ses, viu-se que nada dis so ocor -
reu. Uti li za das as no vas re gras com bom sen so e
pru dên cia, a Ma lá sia, com mu i to êxi to, deu-se ape -
nas uma tré gua para cor ri gir efe i tos de le té ri os e fir -
mar sua eco no mia em ba ses mais fir mes.

Pa re ce cla ro, Sr. Pre si den te, que o fe nô me no
ma cro e co nô mi co não se sub me te à ri gi dez de re gras

in fle xí ve is. Cada caso é um caso, e cada país sabe
como con du zir as pe cu li a ri da des da sua eco no mia.

No que con cer ne aos ca pi ta is ex ter nos, te nho a
con vic ção de que uma Na ção não pode fi car à mer cê
da que les ca pi ta is ob vi a men te es pe cu la ti vos, que
vêm para con quis tar a eco no mia de um povo e, ao pri -
me i ro in dí cio de cri se, aban do nam aque les que os
abri ga ram, cri an do-lhes gra vís si mos pro ble mas de
ca i xa. Esse ca pi tal tem de ser con tro la do e sub me ti do 
a re gras da con ve niên cia do país hos pe de i ro, des se
modo cor tan do-se-lhe a pre po tên cia de en trar e sair
com for tes aba los numa eco no mia na ci o nal.

O ca pi tal ver da de i ra men te pro du ti vo é aque le
que se in ves te com o ob je ti vo de tam bém pro du zir ri -
que za na ci o nal para a ex por ta ção. Na Chi na, é per mi ti -
da a en tra da de ca pi ta is ex ter nos des de que vol ta dos
para a ex por ta ção. Nos Esta dos Uni dos, o in ves ti men -
to es tran ge i ro em seu mer ca do está con di ci o na do à fa -
ci li da de de ex por ta ção para os ame ri ca nos. Nós, no
Bra sil, não fa ze mos nem uma co i sa nem ou tra. 

Em dis cur so an te ri or, já de i xei con sig na do que,
em re la ção aos in ves ti men tos di re tos, em 1998, os
apor tes es tran ge i ros no Bra sil es ti ve ram na or dem de
US$22 bi lhões, sen do que a ma i or par te de les – 83%
– es ta vam em pre ga dos no se tor de ser vi ços – ban -
cos, va re jo, te le co mu ni ca ções, ele tri ci da de – e em
aqui si ções, fu sões e no vos pro je tos.

As man che tes jor na lís ti cas do úl ti mo dia 18
anun ci a ram que os in ves ti men tos es tran ge i ros di re -
tos atin gi ram cer ca de US$30 bi lhões em 1999, o ma i -
or vo lu me re gis tra do pelo Ban co Cen tral. É uma no tí -
cia al vis sa re i ra, a indicar a con fi a bi li da de me re ci da
pelo nos so País jun to aos in ves ti do res ex ter nos. O
Ban co Cen tral, po rém, não tem es ta tís ti cas atu a li za -
das so bre os se to res be ne fi ci a dos com os in ves ti men -
tos di re tos. Se gun do o Sr. Antô nio Cor rêa La cer da, Vi -
ce-Presidente da So ci e da de Bra si le i ra para Estu dos
de Empre sas Trans na ci o na is e de Glo ba li za ção Eco -
nô mi ca, de tec tou-se até ago ra um for te di re ci o na men -
to para se to res que não ge ram ex por ta ções.

Não obs tan te o oti mis mo sus ci ta do pela en tra da 
em nos sa eco no mia de vo lu me tão re le van te de in -
ves ti men tos di re tos, con ti nuo de fen den do a tese, Sr.
Pre si den te, de que:

1º o Go ver no bra si le i ro não pode se
des ti tu ir do de ver so be ra no de con tro lar
com ener gia a en tra da e sa í da do ca pi tal ex -
ter no;

2º deve es tar mais aten to aos ob je ti -
vos bus ca dos por aque les que fa zem emi -
grar, para o Bra sil, ca pi ta is tem po rá ri os. Nós 
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os que re mos não para com prar fá bri cas e
em pre en di men tos na ci o na is já pron tos, mas 
para in ves ti men tos pro du ti vos no vos, ca pa -
zes de ge rar em pre gos e me lho ri as do pa -
drão de vida do bra si le i ro.

É mo ti vo de jus ti fi ca da eu fo ria, por tan to, a de ci -
são do Go ver no bra si le i ro, dada a co nhe cer na re u -
nião do Pre si den te da Re pú bli ca com os Se na do res
in te gran tes da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
dia 19, de que o Bra sil não mais de pen de do ca pi tal
es pe cu la ti vo de cur to pra zo, ba ti za do pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so de “ca pi tal mo tel”, pela
vo la ti li da de da sua in cer ta per ma nên cia no Bra sil.

Sr. Pre si den te, a evo lu ção do Fun do Mo ne tá rio
Inter na ci o nal quan to ao tra ta men to a ser dado ao ca -
pi tal ex ter no está a de mons trar a ne ces si da de de fle -
xi bi li za ção no en ten di men to do fe nô me no ma cro e co -
nô mi co nes te mun do glo ba li za do. O Fun do, evi den te -
men te, de se ja o êxi to das Na ções a ele as so ci a das,
mas nem sem pre es ta rão cor re tos seus di ag nós ti cos
e seus pa drões de com por ta men to eco nô mi co. Afi nal, 
seus téc ni cos são pes so as co muns, em bo ra al ta men -
te qua li fi ca das, e co me tem acer tos e er ros como qual -
quer um de nós mor ta is.

Cum pra mos, pois, os pro ce di men tos as si na dos
com o FMI, mas que se ou çam as pon de ra ções dos
nos sos pró pri os téc ni cos, que co nhe cem as sin gu la ri -
da des nem sem pre ab sor vi das por aque les que não
nas ce ram nem vi vem no Bra sil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edi son Lo -
bão, o Sr. Jo nas Pi nhe i ro de i xa a ca de i ra da 
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Lú dio
Co e lho, Su plen te de Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do 
a pa la vra ao Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se -
na do res, que ria ra pi da men te fa zer um co men tá rio a
res pe i to da po lí ti ca fun diá ria e da po lí ti ca de re for ma
agrá ria do Go ver no Fe de ral. 

O Pre si den te da Re pú bli ca, seus Mi nis tros e as -
ses so res, e to dos nós que fa ze mos par te da base de
sus ten ta ção do Go ver no no Con gres so Na ci o nal te -
mos, com cer to ufa nis mo, co men ta do a res pe i to dos
in di ca do res eco nô mi cos que vêm sa tis fa zen do o
País, com bas tan te re co nhe ci men to da po pu la ção
bra si le i ra. Esses in di ca do res têm sido co men ta dos e,
de cer ta for ma, os ou tros pa í ses, as ou tras li de ran ças
do mun do têm re co nhe ci do isso. 

Há es for ços do Go ver no tam bém na área so ci al, 
re sol ven do ou mi ni mi zan do os seus pro ble mas. Entre 
eles, está o Pro gra ma de Re for ma Agrá ria, que, se -
gun do di zem, es ses cin co anos de Go ver no Fer nan -
do Hen ri que Car do so têm fe i to mais por esse pro gra -
ma do que os go ver nos an te ri o res fi ze ram em 30
anos, no Bra sil. Tam bém con cor do com isso. Em ter -
mos de de sa pro pri a ção, tem avan ça do. Anu al men te,
o pro gra ma tem sido cum pri do. Se con si de rar mos o
pro gra ma nes ses qua tro anos, tam bém foi cum pri do.
Po rém, exis tem al guns de sa cer tos nes sa área. Não é
ape nas com a de sa pro pri a ção e a dis tri bu i ção da ter -
ra que se re sol ve o pro ble ma dos as sen ta men tos no
pro ces so de re for ma agrá ria. A pro pri e da de, a ter ra,
num cál cu lo fe i to por aque les que co nhe cem o as sun -
to, re pre sen ta ape nas 18% num pro ces so de as sen -
ta men to de re for ma agrá ria.

Digo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, por que, no ano de 1999, o Go ver no Fe de ral fez
um gran de pro gra ma para aten di men to na área de
cré di to ru ral para os as sen ta men tos no Bra sil: agre -
gou o Pro ce ra, do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria, ao
Pro naf, do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, para aten der a
pe que nos pro du to res, fi can do, por tan to, es ses dois
pro gra mas, hoje, sob a co or de na ção do Mi nis té rio da
Re for ma Agrá ria e do seu ór gão exe cu tor, que é o
Incra.

Du ran te os me ses de ju lho, agos to, se tem bro e
ou tu bro, foi en ca mi nha do do cu men to às vá ri as uni da -
des da Fe de ra ção, para que os ór gãos que com põem
a Uni da de de Arti cu la ção em cada Esta do for ma li zas -
sem o pro gra ma de fi nan ci a men to, por in ter mé dio do
Pro ce ra e do Pro naf, para to dos os as sen ta men tos. E
os Esta dos as sim o fi ze ram. Po rém, os re cur sos des -
ta ca dos para cada um de les só sa í ram no mês de no -
vem bro, quan do os pro ces sos já es ta vam ela bo ra dos 
pela Uni da de de Arti cu la ção. Em cada Esta do, es pe -
ci al men te no caso de Mato Gros so, a Uni da de de Arti -
cu la ção é com pos ta de seis mem bros, que po dem ser 
da Se cre ta ria de Agri cul tu ra, da em pre sa de as sis tên -
cia téc ni ca do Esta do, do Incra, da Fe ta gri, etc.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, quan do
che gou a in for ma ção de que o vo lu me des ta ca do
para aten der aos pro je tos ela bo ra dos pelo Esta do de
Mato Gros so era de R$23 mi lhões, nos sa es ti ma ti va
era ou tra, era de R$105 mi lhões. Cri ou-se, por tan to,
uma ex pec ta ti va mu i to gran de a res pe i to do aten di -
men to a es sas fa mí li as, ins ta la das em mais de 150
as sen ta men tos den tro de nos so Esta do. Re sul ta do: o 
Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria e a Se cre ta ria Na ci o nal 
do Pro naf, en ti da de res pon sá vel pelo pro gra ma, jun -
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ta men te com ou tras en ti da des do Go ver no, au men ta -
ram es ses re cur sos de R$23 mi lhões para R$38 mi -
lhões, o que não foi su fi ci en te. Hoje, está ex tre ma -
men te di fí cil a si tu a ção dos as sen ta dos da re for ma
agrá ria no Esta do de Mato Gros so, como no do Mato
Gros so do Sul e em al guns ou tros Esta dos, onde fo -
ram ela bo ra dos mais pro ces sos de fi nan ci a men to do
que o vo lu me de re cur sos des ta ca do para aten der a
es sas uni da des da Fe de ra ção.

Hoje, em Mato Gros so, te mos 115 as sen ta men -
tos aguar dan do re cur sos de cus te io, ou in ves ti men to, 
ou cus te io e in ves ti men to, para aten di men to des sas
fa mí li as. São 115 as sen ta men tos, en vol ven do 10.360 
fa mí li as, no va lor de R$ 68 mi lhões.

O que es tão fa zen do es sas fa mí li as e es ses as -
sen ta men tos? Pro cu ran do os po lí ti cos para re sol ver
o pro ble ma; ocu pan do agên ci as do Ban co do Bra sil;
acam pan do em fren te às pre fe i tu ras mu ni ci pa is.
Como con se qüên cia, es ta mos ven do o caos nos
Esta dos bra si le i ros e, prin ci pal men te, no Esta do de
Mato Gros so, que re ce be a ma i or quan ti da de de co lo -
nos, que vão à pro cu ra do seu cli ma, do seu solo e da
sua to po gra fia, en fim, do va zio que ain da é o Cen -
tro-Oeste, prin ci pal men te o Esta do de Mato Gros so,
para se rem as sen ta dos. 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, toda a
Ban ca da do Mato Gros so, De pu ta dos e Se na do res,
tem fe i to um es for ço mu i to gran de para que essa si tu -
a ção seja re sol vi da. Ima gi ne mos o que po de rá fa zer
hoje, dia 21 de ja ne i ro, quem ain da está aguar dan do
re cur sos de cus te io. Mes mo se os re cur sos che ga -
rem, será que o pro ble ma vai ser re sol vi do, já que
pas sou a épo ca do plan tio? E quem está em bus ca
dos re cur sos de in ves ti men to, esse tem tem po ain da? 
É pos sí vel que te nha mos ain da al guns dias, mas ne -
ces si ta mos re sol ver ime di a ta men te esse as sun to; do
con trá rio, o ufa nis mo e a pro pa gan da do Go ver no Fe -
de ral de que, por meio da re for ma agrá ria, está au -
men tan do a ren da da fa mí lia bra si le i ra, a pro du ção, e
di mi nu in do o de sem pre go, não se con so li da rá. Há
10.360 fa mí li as, em 115 as sen ta men tos, no Esta do
do Mato Gros so, ain da aguar dan do a po si ção do Go -
ver no em re la ção ao aten di men to des se pro gra ma.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en cer ro o meu pro nun -
ci a men to pe din do que seja trans cri to nos Ana is do
Se na do Fe de ral o do cu men to que fi ze mos, em nome

da Ban ca da Fe de ral do Mato Gros so. Nes se do cu -
men to, en ca mi nha do ao Mi nis tro-Chefe da Se cre ta -
ria-Geral da Pre si dên cia da Re pú bli ca, o nos so Co le -
ga, De pu ta do Fe de ral, Mi nis tro Aloy sio Nu nes Fer re i -
ra, com idên ti ca có pia en ca mi nha da ao Mi nis tro da
Casa Ci vil, Pe dro Pa ren te, ao Mi nis tro da Re for ma
Agrá ria, José Abrão, ao Se cre tá rio Na ci o nal do Pro -
naf, Nel son Bor ges, e ao Pre si den te do Incra, Dr.
Orlan do Mu niz, co mu ni ca mos a si tu a ção em que se
en con tram os as sen ta men tos do Esta do do Mato
Gros so.

A re la ção dos pro je tos que es tão de man dan do
es ses re cur sos está na Uni da de de Arti cu la ção es ta -
du al no Esta do do Mato Gros so, com data de 12 de ja -
ne i ro des te ano, e, como já dis se, en vol ve 115 as sen -
ta men tos e 10.360 fa mí li as, que aguar dam re cur sos
no va lor de R$68.262.000,00.

Há ini ci a ti vas, so bre tu do por meio dos fun dos
cons ti tu ci o na is, FCOs, para a so lu ção des se pro ble -
ma, uma vez que a Lei dos Fun dos Cons ti tu ci o na is
per mi te que até 10% do mon tan te do fun do re ce bi do
por cada Esta do pos sam ser apli ca dos no pro ces so
de re for ma agrá ria.

Há uma idéia, já bas tan te avan ça da, de que
10% dos re cur sos do FCO, de po si ta dos no Te sou ro
Na ci o nal e que se rão apli ca dos du ran te o ano 2000,
pos sam ser apli ca dos ago ra, para di mi nu ir o pro ble -
ma. No en tan to, se con si de rar mos isso para o Esta do
de Mato Gros so do Sul, o va lor será de ape nas R$ 10
mi lhões; se apli car mos isso no Esta do do Mato Gros -
so, o va lor será em tor no de R$ 15 mi lhões, o que não
re sol ve rá o pro ble ma.

Por isso, fa ze mos, des ta tri bu na, um ape lo ao
Se na do Fe de ral, ao Con gres so Na ci o nal e ao Go ver no 
Fe de ral, para que re sol vam o pro ble ma, por meio de
to dos os ór gãos res pon sá ve is pelo as sun to. Do con -
trá rio, as fa mí li as con ti nu a rão acam pa das em fren te ou 
den tro das agên ci as do Ban co do Bra sil e nas pre fe i tu -
ras mu ni ci pa is. Des se modo, ao in vés de ge rar mos
em pre go e ren da, acen tu a re mos mu i to mais a di mi nu i -
ção da ren da, o de sem pre go e o caos nos ,mu ni cí pi os
ma to-grossenses e em to dos os mu ni cí pi os bra si le i -
ros.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JONAS PINHEIRO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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 Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi -
nhe i ro, Sr. Lú dio Co e lho, Su plen te de Se -
cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que 
é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú dio Co e lho,
por vin te mi nu tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ques tão de or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Para
uma ques tão de or dem, con ce do a pa la vra ao Se na -
dor Edu ar do Su plicy, com a aqui es cên cia do Ora dor
que está na tri bu na.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para 
uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, on tem for mu lei aqui ques tão de or dem, e o
Pre si den te Anto nio Car los Ma ga lhães pe diu-me que a
for ma li zas se para que S. Exª a en ca mi nhas se à Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. 

Eu a pre pa rei tal como S. Exª pro pôs e gos ta ria
de as si na lá-la bre ve men te:

Con si de ran do que, de acor do com o art. 4º da
Re so lu ção nº 30, de 1991, o edi tal de pri va ti za ção da
em pre sa Embra er foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de -
ral atra vés da Men sa gem nº 158, de 1994, e sub me ti -
do ao exa me des ta Casa, ten do sido apro va do pela
Re so lu ção nº 69, de 1994; 

Con si de ran do que o Item 1.2.1 do Edi tal
PND–A-05/94 es ta be le ce que “a ali e na ção de ações da
Embra er a pes so as fí si cas ou ju rí di cas es tran ge i ras fica 
li mi ta da a 40% (qua ren ta por cen to), por de ter mi na ção
ex pres sa do Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca – era en tão Pre si den te o Sr. Ita mar Fran co;

Con si de ran do que em de zem bro pas sa do foi
anun ci a da a re a li za ção de ope ra ção de ven da de
20% das ações or di ná ri as da Embra er (10% do ca pi -
tal so ci al) a um gru po de em pre sas fran ce sas cons ti -
tu í do pela Aé ros pa ti a le Ma tra, a Das sa ult Avi a ti on, a
Thomp son-CSF e a Snec ma;

Con si de ran do que re cen te men te a Embra er
anun ci ou a par ce ria com o gru po ale mão Li eb herr,
atra vés da qual uma di vi são da Di re to ria de Pro du ção
da em pre sa deu ori gem a uma nova em pre sa, a
Embra er Li eb herr Equi pa men tos SA, com 51% de
par ti ci pa ção aci o ná ria da Embra er e 49% da Li eb herr
(con for me do cu men to ane xo);

Con si de ran do que um dos con tro la do res da
Embra er, a Cia. Bo za no, Si mon sen, que de tém 20%
das ações or di ná ri as, anun ci ou nes ta se ma na a ven -
da do Ban co Bo za no, Si mon sen, li ga do àque le gru po, 
ao Ban co San tan der, con tro la do por gru po de ori gem
es pa nho la, sem que te nha fi ca do cla ro, até o mo men -

to, se as ações da Embra er fo ram ou não trans fe ri das
ao gru po es tran ge i ro;

Con si de ran do que a Embra er, em fun ção de ser
con si de ra da em pre sa es tra té gi ca para a eco no mia
na ci o nal, em fun ção de sua im por tân cia para a ae ro -
náu ti ca, a de fe sa, o de sen vol vi men to tec no ló gi co,
para o cres ci men to das ex por ta ções bra si le i ras, vem
re ce ben do em prés ti mos sig ni fi ca ti vos de ins ti tu i ções
ofi ci a is de cré di to, como o BNDES, a ta xas de ju ros
re la ti va men te ba i xas, o que jus ta men te mo ti vou o
Pre si den te da Re pú bli ca Ita mar Fran co, em 1994, a
pro por que o con tro le aci o ná rio em mãos de es tran -
ge i ros não ul tra pas sas se o li mi te de 40%, o que foi
apro va do pelo Se na do Fe de ral;

Con si de ran do que, se gun do o pa re cer da Advo -
ca cia Ge ral da União, do con sul tor da União Luiz Alber -
to da Sil va, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de
20-1-2000, as res tri ções pre vis tas no edi tal de pri va ti za -
ção, como a li mi ta ção da par ti ci pa ção do ca pi tal es tran -
ge i ro, não de sa pa re cem após a pri va ti za ção, pois se
tra ta de “li mi ta ção le gí ti ma e de ca rá ter per ma nen te”,

So li ci to que essa dou ta Mesa Di re to ra ve ri fi que
se as ope ra ções re a li za das pe los con tro la do res da
Embra er ex tra po lam as res tri ções im pos tas pelo edi -
tal de pri va ti za ção ob je to de de li be ra ção des ta Casa,
so li ci tan do as de vi das in for ma ções aos aci o nis tas da
em pre sa e, caso te nha ha vi do des res pe i to à Re so lu -
ção do Se na do nº 69/94, so li ci to que se jam to ma das
as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que as de ci sões
des ta Casa se jam de vi da men te apli ca das.

Con clu in do, Sr. Pre si den te, gos ta ria de di zer
que on tem, da tri bu na da Câ ma ra dos De pu ta dos, o
De pu ta do Caio Ri e la, do PTB do Rio Gran de do Sul,
fez dis cur so apon tan do omis são do Se na do em as -
sun to que é de al ça da des ta Casa. Na Câ ma ra, co gi -
tou-se até de cen su rar aque le pro nun ci a men to. Cre io
que é im por tan te ja ma is es tar a Câ ma ra dos De pu ta -
dos cen su ran do pro nun ci a men to de par la men tar por
es tar ele cri ti can do o Se na do Fe de ral. Ale gou o De -
pu ta do que o Se na do não es ta va cu i dan do de vi da -
men te do exa me da ques tão re la ti va ao Se na dor Luiz
Este vão. Acho im por tan te que in clu si ve nós, do Se -
na do Fe de ral, to me mos as pro vi dên ci as ne ces sá ri as. 
Esta mos aguar dan do que a Co mis são de Éti ca exa -
mi ne o pa re cer que já foi ela bo ra do pela as ses so ria
ju rí di ca; acre di to que o Cor re ge dor, Se na dor Ro meu
Tuma, in clu si ve já o te nha en ca mi nha do à Co mis são
de Éti ca, para que esta, en tão, exa mi ne de for ma res -
pon sá vel o as sun to, de for ma a que não fi que o Se na -
do a ser ob je to de crí ti cas por omis são no as sun to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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Ata da 11ª Sessão Não Deliberativa
em 24 de janeiro de 2000

2º Sessão Legislativa Extraordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Nabor Júnior, Lúdio Coelho, Ramez Tebet, Edison Lobão
Eduardo Siqueira Campos, Leomar Quintanilha e Moreira Mendes

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúdio
Coelho procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 64, DE 2000
(Nº 111/2000, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 123 da Constituição Federal,

submeto à consideração de Vossas Excelências o
nome do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcus Herndl,
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Tenen-
te-Brigadeiro-do-Ar Carlos de Almeida Baptista.

Os méritos do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcus
Herndl, que me induziram a escolhê-lo para o desem-
penho desse elevado cargo, constam do anexo curri-
culum vitae.

Brasília, 20 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

CURRICULUM VITAE

Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcus Herndl

Nome: Tenente-Brigadeiro-do-Ar
Marcus Herndl

Filiação: Carlos Herndl
Eunice Brom Herndl

Naturalidade: Rio de Janeiro – RJ

Data de Nascimento: 14 de abril de 1937

Esposa: Eleuza Rabelo Herndl

Aniversário: 25 de dezembro

Filhos: Leônidas Herndl
Marcus Herndl Filho

Data de Praça: 3 março de 1956

Declaração de Aspirante: 18 dezembro de 1958

CPF: 001.527.061-00

Promoções:
2º Tenente .............................................20 jul 59
1º Tenente .............................................31 jul 61
Capitão ................................................19 jul 65
Major ..................................................31 mar 70
Tenente-Coronel .................................30 abr 76
Coronel ..............................................31 ago 81
Brigadeiro-do-Ar ................................31 mar 89
Major-Brigadeiro-do-Ar ......................31 mar 93
Tenente-Brigadeiro-do-Ar .................. 25 nov 96

Cursos Acadêmicos:

� Colégio Militar do Rio de Janeiro – Arma de
Artilharia.

� Formação de Oficiais Aviadores da Escola de
Aeronáutica.

� Tática Aérea.
� Aperfeiçoamento de Oficiais.
� Comando e Estado-Maior da Aeronáutica.
� Preparação de Instrutor Acadêmico – Escola

de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica.
� Superior de Comando.
� Engenharia no Instituto Militar de Engenharia –

IME.

Cursos Operacionais:

� Piloto de Bombardeio.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Designo
Comissão formada pelos Senadores José Roberto Arru-
da, José Alencar e Roberto Saturnino para conduzir S.
Exª ao plenário, a fim de prestar o compromisso regi-
mental.

(O Sr. Geraldo Lessa Santos é condu-
zido ao plenário e presta, perante à Mesa, o
compromisso – os presentes deverão per-
manecer de pé).

Declaro empossado, no mandato de Senador
da República, o nobre Sr. Geraldo Lessa Santos, que,
a partir deste momento, passa a participar dos traba-
lhos da Casa.

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúdio Coe-
lho.

É lida a seguinte:

Brasília, 20 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên-

cia, em conformidade com o art. 7º do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação
do Estado de Alagoas, em substituição ao Senador
Teotonio Vilela Filho, adotarei o nome parlamentar
abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido
da Social Democracia Brasileira – PSDB.

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Exce-
lência os protestos de elevado apreço e consideração.

Nome Parlamentar: GERALDO LESSA

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A comu-
nicação lida será publicada na forma regimental.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúdio Coe-
lho.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 23, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art.255, inciso II, alínea c, item 12

do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a re-
messa à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, do
Projeto de Lei da Câmara nº 27 de 1999, que “Regula-

menta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constitui-
ção Federal”, Institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza e dá outras providências.

Sala das Sessões, 24 de dezembro de 1999. –
Senadora Emilia Fernandes, PDT – RS.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O reque-
rimento lido será publicado e oportunamente incluído
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II,
alínea c, item 12, do Regimento Interno.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Lúdio Coelho.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2000

Altera a Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, para incluir, entre os do-
cumentos necessários ao registro de
candidaturas, o exame laboratorial que
menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de

setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do se-
guinte inciso IX:

Art. 11 ...................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
IX – exame laboratorial conclusivo que

ateste a respeito de consumo, ou não, pelo
candidato, de drogas ilegais.

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

Justificação

O preenchimento dos cargos eletivos é de extre-
ma importância para a vida de uma nação ou comuni-
dade.

Se o cargo de Presidente da República, Gover-
nador de Estado ou Prefeito Municipal for ocupado
por um usuário de droga ilegal, a população que vive
no âmbito da circunscrição do governante dependen-
te desse tipo de droga poderá sofrer as conseqüênci-
as de atos amorais ou insanos de tais autoridades.

Se o cargo eletivo em disputa for para o exercí-
cio de mandato no Poder Legislativo, também haverá
prejuízos para a sociedade, pois embora as decisões
desse Poder sejam tomadas mediante deliberação de
colegiado, a mera apresentação de proposições esta-
pafúrdias implica perda de credibilidade da atividade
parlamentar e, por conseguinte, do próprio sistema
representativo.
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A nosso ver, o usuário de droga ilegal não só de-
seduca a comunidade ao praticar ilícito penal, como
também não dispõe do indispensável e permanente
equilíbrio psíquico para gerir a contento negócios, se-
jam públicos ou privados.

De outro lado, sabemos que para a investidura
em cargos públicos não eletivos exige-se do candi-
dato, como um dos requisitos básicos, a aptidão físi-
ca e mental, conforme estabelece o art. 5º, VI, da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe so-
bre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis
da União, das autarquias e das fundações públicas
federais.

Pessoas que fazem uso de drogas ilegais são,
em sua maioria, portadoras de doenças mentais, ain-
da que em grau leve e, por essa razão, não podem
exercer atividades no serviço público por carecer de
aptidão mental, ou mesmo física, enquanto não com-
provarem sua sanidade.

Em razão da maior importância de suas atribui-
ções, pretendemos estender essa regra também aos
agentes políticos, pois estes, mais do que aqueles,
ocupam cargos cuja relevância pode colocar efetiva-
mente em risco o destino dos cidadãos.

Desse modo, seriam afastados da vida pública
muitos candidatos que gozam de aparente boa saúde
mental, mas que submetidos a exame laboratorial an-
ti-drogas, revelam-se dependentes do uso de drogas
entorpecentes, que provocam em seus usuários
quadros clínicos depressivos crônicos, maníaco-obsessivos
ou psicóticos, sujeitando-os, portanto, a crises ciclotí-
micas.

Finalmente esclareça-se que o resultado positi-
vo do exame exigido pela futura lei não tolherá a can-
didatura, servindo, apenas, para tornar pública a situ-
ação do candidato.

Este o projeto de lei que temos a honra de sub-
meter à consideração dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000 – Se-
nador Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições

....................................................................................
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à

Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as
dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.

§1º O pedido de registro deve ser instruído com
os seguintes documentos;

I – cópia da ata a que se refere o art. 8º;

II – autorização do candidato, por escrito;
III – prova de filiação partidária;
IV – declaração de bens, assinada pelo candi-

dato;
V – cópia do título eleitoral ou certidão, forneci-

da pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor
na circunscrição ou requereu sua inscrição ou trans-
ferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º;

VI – certidão de quitação eleitoral;
VII – certidões criminais fornecidas pelos ór-

gãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e
Estadual;

VIII – fotografia do candidato, nas dimensões
estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para
efeito do disposto no §1º do art. 59.

§2º idade mínima constitucionalmente estaleci-
da como condição de elegibilidade é verificada tendo
por referência a data da posse.

§3º Caso entenda necessário, o Juiz abrirá pra-
zo de setenta e duas horas para diligências.

§4º Na hipótese de o partido ou coligação não
requerer o registro de seus candidatos, estes pode-
rão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e
oito horas seguintes, ao encerramento do prazo pre-
visto no caput deste artigo.

§5º Até a data a que se refere este artigo, os Tri-
bunais e Conselhos de Contas deverão tornar dispo-
níveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiverem suas
contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas, rejeitadas por irregularidade insanável e por
decisão irrecorrível do órgão competente ressalvados
os casos, em que a questão estiver sendo submetida
à apreciação do Poder Judiciário, ou que haja senten-
ça judicial favorável ao interessado.
....................................................................................

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

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O projeto
de lei do Senado que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra à nobre Senadora Maria do Carmo Alves,
primeira oradora inscrita.

S. Exª disporá de vinte minutos.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
contexto das imensas dificuldades nós nordestinos
enfrentamos a questão mais importante seguramente
é aquela que se refere ao debate envolvendo a trans-
posição das águas do rio São Francisco para os Esta-
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dos da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará.
Afinal nada é mais significativo para o Nordeste do
que o rio São Francisco, que responde por toda a
energia elétrica consumida na região, além da sobre-
vivência pura e simples de milhões de pessoas que
habitam suas margens. E nós estamos assistindo im-
potentes à agonia de um rio que está profundamente
enfermo e cada vez mais fragilizado ante a indiferen-
ça pela sua preservação. Por outro lado, também mi-
lhões de pessoas que moram na área do Nordeste
setentrional chegaram à quase exaustão dos seus
parcos recursos hídricos. Cria-se, por conseguinte,
uma polêmica entre os que acham que não podem
dar o que não têm e aqueles outros para quem a
transposição é posta como uma questão de sobrevi-
vência.

Entendo, Sr. Presidente, que a discussão deve-
ria ficar adstrita às razões de ordem técnica e dentro
delas. Isso é muito importante. Há alternativas perfei-
tamente viáveis no que tange ao atendimento das de-
mandas das duas partes. Fora disso, marcharemos
para soluções improvisadas, que poderão condu-
zir-nos a prejuízos econômicos, sociais e ambientais
desastrosos.

Na semana passada, o Ministro Fernando Be-
zerra convidou a Bancada de Sergipe, meu Estado,
para expor o projeto mais importante do seu Ministé-
rio: o projeto da transposição das águas do rio São
Francisco para o Nordeste setentrional. Embora con-
siderando justo o desejo de S. Exª de procurar viabili-
zar esse empreendimento, infelizmente o projeto não
nos foi apresentado pelo simples fato de ainda não es-
tar concluído. Segundo fomos informados na mesma
reunião, o projeto da transposição das águas do rio
São Francisco ficará pronto neste semestre, mas, pe-
los rumos encaminhados nas discussões, parece-nos
que o projeto em elaboração não irá contemplar todos
os aspectos que são absolutamente essenciais.

Daí, a reunião não serviu para acalmar minhas
preocupações sobre o assunto, que é absolutamente
vital para o Nordeste e para toda a Nação brasileira,
até pelo contrário. Tanto para nós quanto para o Mi-
nistro, o encaminhamento correto desse projeto é
questão de sobrevivência para o meu Estado. Estou
convencida de que há alternativas técnicas plena-
mente viáveis, que possibilitam soluções que concili-
am legítimos interesses de todos os nordestinos que
se encontram divididos por uma polêmica profunda-
mente desgastante.

E é sobre esses caminhos que eu gostaria de
tratar nesta tarde. A primeira questão é que a partir da
década de 1950, quando da criação da Chesf, o pla-

nejamento do uso econômico do rio foi confiado a
uma empresa exclusivamente energética quando o
correto seria estar subordinada a um órgão que tives-
se uma visão global, quer seja o consumo humano, a
produção de alimentos com a irrigação, a energia hi-
drelétrica, a pesca, a navegação e o lazer. E o que
ocorreu?

Em todos os seus estudos, a Chesf, como era
previsível, priorizou a maximização da produção de
energia em vez de visar ao equilíbrio do uso múltiplo
das águas. De fato, não seria justo culpar a Chesf por
esse procedimento, afinal a formação dos seus técni-
cos e a missão precípua da empresa visam natural-
mente a geração de energia. Eles cumpriram brilhan-
temente seus objetivos. O erro foi a falta de uma visão
estratégica do Governo, que deveria ter subordinado
as diretrizes da Chesf a um órgão governamental que
regesse o macro planejamento preconizando a busca
de um equilíbrio no aproveitamento múltiplo das
águas.

Haja vista que um rio da dimensão do São Fran-
cisco teria um potencial para, no mínimo, irrigar de 3 a
4 milhões de hectares, enquanto, nas circunstâncias
vigentes, alcançará no máximo 800 mil hectares –
isso se não reduzirem ainda mais a sua vazão. Um
bom exemplo comparativo para se avaliar o prejuízo
por essa falta de visão do uso integrado das águas é
analisar o que ocorre atualmente na Califórnia. Gra-
ças a sua firme estratégia de só desenvolver qualquer
estudo para o aproveitamento de seus recursos hídri-
cos, encarando-os por inteiro, de forma articulada,
buscando a maximização equilibrada do seu conjun-
to, consegue irrigar 4,5 milhões de hectares, sem em-
bargo de produzir energia, abastecer milhões de habi-
tantes, promover transposição de bacias e garantir a
navegabilidade. Ora, quando se compara seu formidá-
vel aproveitamento hídrico, cujo principal rio é o Colo-
rado, percebe-se que é nitidamente inferior ao São
Francisco, que, como se vê, teve o seu planejamento
para uso múltiplo com grave erro de concepção.

Acrescente-se também que o rio Colorado, em-
bora muito menor que o rio São Francisco, ainda é
aproveitado para irrigar outros sete Estados america-
nos, nos quais prevalece semelhante visão do apro-
veitamento integrado dos recursos hídricos. Compete
assinalar que essa mesma estratégia de uso racional
e meticuloso dos recursos hídricos, abordando-os
sempre de forma a obter um equilíbrio no aproveita-
mento dos seus vários usos, é consensualmente utili-
zada em todas as principais nações do mundo.

Além dos pontos assinalados, há um outro as-
pecto lastimável: a péssima conservação do rio São
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Francisco. Ainda nos reportando ao exemplo do rio
Colorado, há uma constante preocupação com a sua
conservação, primando-se pela sua permanente revi-
talização, em contraste com o total abandono do Ve-
lho Chico – tanto é que nunca se implementou um
programa mínimo de conservação.

O resultado é o absurdo desflorestamento das
suas margens, o seu assoreamento permanente –
criando problemas crescentes nas extensões navegá-
veis –, o surgimento de ilhas de areia no meio do rio, a
diminuição e até a extinção de diferentes tipos de pei-
xes que constituem a sobrevivência de dezenas de
milhares de pescadores, cada vez mais sacrificados
pelo empobrecimento crescente das águas do rio.

As populações ribeirinhas de Alagoas e de Ser-
gipe assistem, quase em pânico, ao avanço do Ocea-
no Atlântico em direção ao rio, começando de sua foz
e colocando em perigo iminente a salinização de suas
águas, com conseqüências inimagináveis na inviabili-
zação de projetos de irrigação, que produzem alimen-
tos e geram milhares de empregos – como o Platô de
Neópolis, em Sergipe, no meu Estado, projeto de fru-
ticultura irrigada, modelo no Nordeste.

À altura de Penedo, do lado alagoano, e em
Neópolis, do lado sergipano, a uma distância de pou-
co mais de 40 Km da foz, já se pescam peixes própri-
os dos oceanos – para não falar da destruição do Ca-
beço, povoado de pescadores localizado na foz do
rio, que teve todas as suas 150 casas, a igreja e de-
mais edificações inteiramente destruídas pelo avanço
das águas do oceano. A continuar o avanço da cunha
salina, dentro de pouco tempo estará sob risco a Adu-
tora Sertaneja, que abastece de água 17 municípios
do sertão sergipano, provocando conseqüências ca-
tastróficas. Isso está ocorrendo porque a Chesf não
está garantindo a vazão mínima de 2.060 m3/s, esti-
pulada nos vários acordos firmados entre ela e a Co-
devasf para vigorar no Baixo São Francisco.

No que diz respeito à vazão prevalecente a par-
tir da Hidrelétrica de Xingó, ela mantém a média de
1.800 m3/s, sendo comum atingir-se a 1.300m3/s, per-
mitindo o avanço das águas do mar em direção ao rio
São Francisco.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, esse é um
resumo do que provocou um acúmulo de erros suces-
sivos, decorrentes de uma abordagem inicial equivo-
cada sobre o aproveitamento do rio São Francisco.
No entanto, caso queiramos agir com prudência e
não com açodamento, vislumbram-se caminhos téc-
nicos a serem trilhados, capazes de conciliar todos os
interesses em conflito.

É verdade que lamentavelmente não se pode
retroagir no tempo para se fazer um macroplaneja-
mento ideal, visando-se à maximização de resultados
no uso integrado das águas do rio São Francisco.
Mas, felizmente, há alternativas para se corrigirem
muitas das deformações hoje existentes, para as
quais, caso não haja intervenção drástica de uma
ação ambiciosa, caminharemos, com resultados im-
previsíveis para a população nordestina.

Duas ações são inadiáveis: o reforço da vazão
da calha central do rio São Francisco e um amplo e
permanente projeto para sua revitalização.

Há três grandes rios cujos afluentes podem so-
correr o São Francisco: o rio Tocantins, o rio Paraná e
os afluentes do próprio rio São Francisco.

Com o planejamento racional de obras para
transposição de água desses afluentes para a calha
central do rio São Francisco – obras que naturalmen-
te não precisam ser simultâneas e imediatas, mas pa-
ulatinas, e seqüenciadas – poderíamos acrescentar à
vazão do rio um volume substancial superior a
1.000m³/s de água.

Quais seriam os efeitos positivos desse acrésci-
mo de vazão? Inúmeros. O mais relevante seria o vi-
goroso aumento da capacidade de irrigar das águas
do São Francisco. Com efeito, como já citado, atual-
mente a capacidade plena de irrigação do Velho Chi-
co é de apenas 800 mil hectares. Com o acréscimo de
vazão em mais 1.000 m³/s, a nova capacidade de irri-
gação da atual bacia do São Francisco seria dobrada,
passaria para 1,6 milhão hectares. Aspecto muito
mais relevante, entretanto, é que poderia ser acresci-
da substancialmente a vazão da água a ser transpos-
ta para o Nordeste Setentrional e lá poderiam ser irri-
gados mais 800 mil hectares.

Trocando em miúdos: o potencial irrigável do rio
São Francisco passaria dos atuais 800 mil hectares
para 2 milhões e 400 mil hectares. Ou seja, estamos
falando na criação de quase cinco milhões de empre-
gos permanentes, só em função do acréscimo da ca-
pacidade para novos projetos de irrigação, sem con-
tar com os empregos gerados pela pesca, pelos be-
nefícios gerados pela integração da nova extensão
navegável e pelo potencial turístico.

Por outro lado, há de se referir à tranqüilidade
do uso pleno do potencial hidroelétrico adicional sem
a necessidade de se apelar para a energia termoelé-
trica, conforme atualmente está previsto, sabidamen-
te muito mais onerosa.

Todas essas obras de reforço de vazão seriam
realizadas concomitante à imprescindível ação em
obras indispensáveis para a revitalização do Rio São
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Francisco, que deveriam ser perenes, como ocorrem
em rios de outras nações.

Dentre elas, o reflorestamento imediato das
margens, sobretudo nas nascentes, a imediata corre-
ção da erosão e as dragagens corretivas para garan-
tir a plena navegabilidade.

Como se percebe, não se trata aqui da discus-
são estéril de ser contra ou a favor da transposição.
Não se pode negar o socorro a nossos irmãos do Ce-
ará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, especial-
mente em se tratando de água. Um nordestino jamais
nega um copo de água a um irmão sedento.

O importante, todavia, é que existem saídas tec-
nicamente viáveis para serem compatibilizados os
anseios de todos nós nordestinos.

Pode-se promover a revitalização do Rio São
Francisco, ação que deveria ser não apenas emer-
gencial, mas sim permanente, e viabilizar-se o macro-
planejamento para um reforço amplo da vazão do
São Francisco, a ser realizado de modo paulatino, se-
qüenciado e ininterrupto, bem como as obras de
transposição de bacias. Suas obras deveriam ser co-
meçadas imediatamente, de modo que, à medida que
for sendo efetivada a transposição das águas para o
Nordeste Setentrional, fossem, também, compensa-
das pela adição das águas dos afluentes, segundo
descrito anteriormente e, aliás, de acordo com o en-
tendimento do ex-Ministro do Planejamento Beni Ve-
ras, que atualmente é vice-Governador no Estado do
Ceará.

Não se deve perder de vista, e isso é consenso,
que contar com recursos hídricos adequados será o
fator imprescindível que definirá se uma região ou
mesmo um país será viável economicamente no séc.
XXI.

Segundo os nossos melhores analistas, essa
questão é tão crucial que haverá mais guerras no pró-
ximo século pela disputa da água, do que tivemos até
o momento pela disputa do petróleo. Sob esse aspec-
to, portanto, somos privilegiados, porquanto nossa re-
gião mais carente de recursos hídricos, nosso imenso
semi-árido, é plenamente viável, desde que tenha-
mos lucidez, vontade nacional e decisão política para
empreendermos as ações racionais.

Seria inconcebível e politicamente insustentável
partir-se para uma visão limitada de se fazer a trans-
posição a qualquer preço de um rio que está profun-
damente enfermo e que poderá morrer se não tomar-
mos os cuidados mínimos para preservá-lo. Mas o
pior e muitíssimo mais grave seria o erro imperdoável
de nossa geração, sobretudo da classe política que
dirige a Nação, se resolvermos seguir o caminho sem

os estudos de inserção regional, de impacto ambien-
tal, de cartografia, de viabilidade técnico econômica,
e os projetos básicos bem definidos, claros e ampla-
mente discutidos. Sem isso seria consumar o maior
crime já cometido contra os nordestinos. Seguir pelo
caminho correto, conforme analisado, seria uma obra
de grandeza tal, Sr. Presidente, que imortalizaria
seus autores.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.

Durante o Discurso da Sra. Maria do
Carmo Alves, o Sr. Nabor Júnior, 3º Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet.

Durante o Discurso da Sra. Maria do
Carmo Alves, o Sr. Ramez Tebet, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Lúdio Coelho, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com a
palavra o Senador Ramez Tebet, por permuta com a
Senadora Marina Silva.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, o
que me traz à tribuna do Senado, neste início de se-
mana, é a abordagem de um tema que, mais do que
qualquer outro, diz respeito ao Senado da República,
com sua responsabilidade de procurar o equilíbrio en-
tre as Unidades da Federação brasileira, de defesa
dos interesses regionais, da luta que esta Casa tem
obrigação de travar para a eliminação da concentra-
ção de renda e das desigualdades regionais.

Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a guerra fiscal entre os Estados tem
recrudescido ultimamente, e esse recrudescimento,
na nossa modesta visão, praticamente põe em risco a
Unidade da Federação brasileira. Ela existe devido à
pobreza; ela existe porque uns são ricos e outros são
pobres; ela existe porque ninguém quer ficar em esta-
do de pobreza; ela existe porque todos têm o justo an-
seio de uma melhor qualidade de vida.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assus-
ta-me o noticiário da imprensa e recentes medidas
que estão sendo adotadas neste País. Leio na Folha
de S.Paulo de 20 de janeiro que o Governador Mário
Covas, do Estado de São Paulo, disse que o Estado
vai endurecer a guerra fiscal, editando – como real-
mente já editou – medidas de restrição a produtos vin-
dos de Estados que concedem incentivos. O Gover-
nador de São Paulo avisa que se pode esperar por
novas medidas, que ele pode lançar outras, além da
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que já lançou, para proteger o seu Estado. Diz o Go-
vernador que, se não pagam lá, todos esses produtos
terão que pagar impostos aqui – aqui, referindo-se ao
Estado de São Paulo.

O Jornal do Brasil de ontem tem um título até
mais preocupante ainda: “Covas vai à Guerra”. O Jor-
nal da Tarde, do Estado de São Paulo, afirma: “Co-
vas dá início a retaliações. Empresas paulistas que
compram embalagens do Paraná vão perder descon-
to. Outros alvos: Concessionárias Ford, indústrias
que trazem produtos da Bahia”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a essas
declarações de O Estado de S.Paulo, a Bahia e o
Espírito Santo respondem que vão reagir e, inclusive,
entrar na Justiça, a fim de se defenderem. O Rio
Grande do Sul diz que seguirá São Paulo na guerra
fiscal e que a situação não pode continuar, pois o
Estado gaúcho está sendo prejudicado.

Assusta-me, Sr. Presidente, porque não só os
Governadores estão falando. O Prefeito de São Paulo
também está, e li em O Estado de S.Paulo de ontem
que o Prefeito Celso Pitta, para reconquistar empre-
sas de São Paulo, vai reduzir a alíquota do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a fim de que
elas paguem esse imposto a São Paulo, embora atu-
em lá fora e estejam pagando esse imposto em outros
municípios mesmo do Estado de São Paulo. E ele se
refere às empresas de software e às empresas que
fornecem mão-de-obra. Fico assustado, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, porque não convém ao
Brasil essa guerra fiscal, que tem causas conhecidas
pelo Congresso: as desigualdades sociais. Há desa-
justes, temos extrema pobreza nos Estados do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste. Todos querem pro-
gredir, como já afirmei. O Governador Dante de Olive-
ira disse que também iria entrar na briga. Declarou
que iria percorrer todas as unidades da Federação
para atrair empresas para o Estado de Mato Grosso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado
da República tem a responsabilidade de enfrentar
esse problema. Se levada às últimas conseqüências,
teremos uma situação autofágica que não ajudará
ninguém, que prejudicará todos os Estados da Fede-
ração.

Não podemos negar, é evidente, que os Esta-
dos menos favorecidos têm direito a uma melhor sor-
te, têm direito de buscar incentivos para que possam
progredir. Não é possível termos uma parte do Brasil
muito rico e outra muito pobre. Precisamos atentar
para a realidade nacional. Os Estados do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste vêm, há muito tempo, lu-
tando para conquistar espaço. O Brasil é gigantesco,

e nós precisamos conquistar até mesmo espaços ge-
ográficos. Não pode haver tanta concentração assim,
concentração populacional, concentração de renda
em detrimento de outras unidades da Federação.

Não sou contra São Paulo, a locomotiva do Bra-
sil, Estado que, a partir de 1950, foi muito favorecido
por Juscelino Kubitschek e hoje é a unidade mais in-
dustrializada da nossa Federação. O que tem se al-
gumas empresas saírem do Estado para ocupar es-
paços em outras unidades da Federação? O que falta
é um ajuste.

Não critico o Governador Mário Covas; só peço
a ele que não exacerbe, só peço a ele que encontre
os limites da sua atitude. O Governador Mário Covas
– homem íntegro, homem honesto, homem que tem
visão dos problemas nacionais –, com toda a certeza,
há de entender que quem governa São Paulo tem que
ter a visão do Brasil como um todo, e acredito que es-
sas medidas podem ser até um chamamento de aten-
ção que o Governador esteja fazendo por aquilo que
está faltando ao Brasil há muito tempo. Estou há 5
anos nesta Casa, dizendo que há muitos anos não te-
mos uma política de desenvolvimento nacional; fal-
tam políticas de desenvolvimento regional, falta ao
Governo Federal olhar para as regiões do Brasil e
conceder os incentivos consoante a vocação de cada
região do nosso País.

O nosso Brasil não é um Brasil igual. Aquilo que
está sendo feito em São Paulo poderá não ter condi-
ções de ser feito em meu Estado ou em outras unida-
des da Federação brasileira. Mas muita coisa pode
ser feita no Brasil pobre que não possa ser feita no
Estado de São Paulo. Mas, e a política de desenvolvi-
mento? Quem está planejando a vocação das unida-
des da Federação brasileira? Eu, pelo menos, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não tenho conhe-
cimento disso.

Talvez seja a falta de política de desenvolvimen-
to que esteja acarretando essa guerra fiscal, muito
embora esteja em tramitação na Câmara dos Deputa-
dos a reforma tributária, reforma essa que eu não sei
se acabará com a guerra fiscal, se trará medidas que
possam realmente eliminar as desigualdades regio-
nais, a concentração de renda que atormenta os bra-
sileiros, que atormenta o Brasil por inteiro.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
uma compreensão para com os Estados mais neces-
sitados, porque essa guerra fiscal surgiu pela inexis-
tência de uma política nacional de desenvolvimento;
ela revela um aspecto crucial do debate sobre o futuro
do Brasil, que é a persistência das desigualdades re-
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gionais. Sem essas políticas, passamos a ter a guerra
fiscal.

Além disso, estamos num mercado globalizado.
Os grandes atores do mercado global nos manejam
segundo seus objetivos estratégicos, que nada têm a
ver com a opção da sociedade brasileira, diferente-
mente do que faz a Alemanha, a China ou a União Eu-
ropéia, que mantêm políticas regionais explícitas de
desenvolvimento regional. Países e Estados alta-
mente desenvolvidos, como os Estados Unidos da
América do Norte, a China, com a imensidão do seu
território, a União Européia, a Alemanha, que é pe-
quenininha, têm desigualdades regionais e, por isso,
vez por outra, adotam políticas de desenvolvimento,
concedendo incentivos para suas regiões necessita-
das de desenvolvimento. Isso tem de ser feito medi-
ante planejamento. O Estado é indutor de desenvolvi-
mento. Ou vamos deixar tudo para o mercado para
vermos o que vai fazer? Não! O problema é o Estado
renunciar a ser um foco de articulação pública, sub-
metendo-se completamente à lógica dos agentes pri-
vados. Quem vai buscar viabilizar os objetivos nacio-
nais mais abrangentes? Qual é o objetivo nacional
mais abrangente do que o objetivo da integração naci-
onal, que o da eliminação das desigualdades regiona-
is? Quem tem de ser o indutor disso? Sem dúvida ne-
nhuma, é o Estado, que não pode abrir mão disso. Daí
nosso apelo para que haja políticas de desenvolvimen-
to regional, a fim de eliminarmos a guerra suicida, que
é a guerra fiscal entre as Unidades da Federação bra-
sileira.

Antes de conceder o aparte ao Senador Amir
Lando, permita-me concluir o raciocínio que está em
minha mente e que preciso extravasar. Quando pen-
so, por exemplo, que existem empresas de São Paulo
atuando em outras Unidades da Federação, levando
suas filiais, deixando São Paulo, pergunto: estão fa-
zendo mal ou bem a São Paulo?

Nem sei mais dizer. Parece-me que as grandes
metrópoles – e estou falando de São Paulo, porque o
Governador Mário Covas, que foi Senador desta
Casa, está adotando medidas duras e disse que po-
derão vir outras – estão inabitáveis, Sr. Presidente,
Srs. Senadores; o clima de violência está insuportá-
vel. Ninguém agüenta mais viver nas grandes metró-
poles. É preciso desafogá-las. É preciso ocupar os
espaços existentes no nosso País, como já afirmei
neste pronunciamento. Tudo é Brasil. Vamos contri-
buir!

Por que o Prefeito Pitta vai agora baixar a alí-
quota do ISS das empresas de São Paulo que estão
recolhendo esse tributo em outros Municípios, até

mesmo do Estado de São Paulo? Qual é o proble-
ma? O problema é trazer tudo para si, aumentando a
desigualdade? Não acredito, Sr. Presidente, Srs.
Senadores.

Creio que está faltando bom senso. Esse bom
senso, esse ponto de equilíbrio poderá ser encontra-
do – e tenho certeza que será – na reforma tributária,
se tivermos juízo. Mas nunca poderemos esquecer
que, acima da reforma tributária, estará, indubitavel-
mente, uma política de desenvolvimento nacional que
atenda às peculiaridades de cada região, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores.

Planejamento é mais do que importante. Nin-
guém consegue administrar um país da dimensão do
Brasil sem um planejamento eficiente e eficaz, que te-
nha sido discutido com a sociedade. Não podemos,
pois, nos digladiar diante desses problemas, que,
mais do que a economia, podem prejudicar a socieda-
de brasileira se não atentarmos para eles.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Permite-me
V. Ex.ª um aparte, eminente Senador Ramez Tebet?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com
muita satisfação, Senador Amir Lando.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Ilustre Sena-
dor Ramez Tebet, V. Ex.ª aborda, com sabedoria e
profundidade, um tema para o qual a mídia ainda não
deu a devida atenção. Preocupa-nos o fato de que
essa guerra como está sendo esboçada constitua-se
na ante-sala da guerra de secessão. Ao denunciar a
guerra fiscal, V. Exª tocou num ponto que deve, ser
nenhum prurido, ser trazido ao debate. Bem falou da
preocupação que tem em relação à sobrevivência da
unidade nacional. E o que se percebe? Percebe-se
que uma série de medidas, seguindo uma cartilha vin-
da de muito longe, de fora das nossas fronteiras, de
nações que estão preocupadas ao menos com o ta-
manho territorial do Brasil, com as riquezas do solo e
do subsolo brasileiro, com nossas riquezas naturais,
estão sendo tomadas para se semear a cizânia e a
secessão. Nós, brasileiros, precisamos tomar cons-
ciência do perigo que corremos e manter a unidade
nacional. Em verdade, os próprios FMI e Banco Mun-
dial recomendavam recentemente que era preciso a
União endurecer contra os Estados, era preciso retali-
ar os Estados. Ora, nobre Senador Ramez Tebet,
esse é o passo para a separação dos Estados que
não suportam mais o jugo da arrecadação, que na
maior parte não se destina à construção de obras
para a melhoria das condições de vida do povo brasi-
leiro, mas sim para pagamento da dívida interna e ex-
terna. Estamos sangrando os Estados. Em nome de
Rondônia, hoje pretendo usar da tribuna para tocar
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esse ponto. Mas V. Exª me obrigou a aproveitar a
oportunidade e a sabedoria com que aborda a ques-
tão e gravar esta preocupação, preocupação que de-
verá ser debate no Senado, porque esta é a Casa dos
Estados, é a Casa da Federação: ou consideramos a
Federação una e indivisível, ou começaremos um
processo que ninguém sabe onde vai terminar – tal-
vez semelhante ao que aconteceu na antiga União
Soviética e ao que está acontecendo na Federação
Russa. Isso é pedagógico. Assim foi na antiga Iugos-
lávia. Cada vez mais, vamos nos apercebendo que
medidas, propostas e posturas vão asfixiando certas
regiões, expelindo-as da Unidade Nacional. Agrade-
ço a V. Exª.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sou eu
que agradeço as palavras de V. Exª, que enriquecem
e dão brilho ao meu pronunciamento. É isso mesmo
que V. Exª falou. Queremos aqui uma guerra de se-
cessão? O que queremos para o Brasil? Temos de
querer a Unidade Nacional.

É bom que não nos esqueçamos de que o Su-
deste forte foi desenvolvido a partir de fortes incenti-
vos governamentais. O sistema do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES,
foi o grande financiador da infra-estrutura dos investi-
mentos privados localizados no Estado de São Paulo.
Há quanto tempo estamos, nesta Casa, pedindo re-
cursos ao BNDES? Até projetos de lei foram elabora-
dos para fazer com que o BNDES aplique nas regiões
mais necessitadas um pouco dos seus recursos.
Nada aplica no Centro-Oeste, por exemplo. Eu mes-
mo apresentei emenda a um projeto de lei que tramita
nesta Casa para incluir o Centro-Oeste. O projeto de
lei diz respeito ao Norte e ao Nordeste e eu acrescen-
tei: “inclua-se o Centro-Oeste”. Gasta-se tudo no Su-
deste. A renúncia fiscal da União sempre foi e conti-
nua sendo muito maior para o Sudeste:43% dos be-
nefícios tributários da União, em 1996. Para o Nor-
deste foram 13% dos mesmos benefícios.

Veja bem: eu não estou contra São Paulo. Ao
contrário, nós dependemos de São Paulo, nós preci-
samos de São Paulo. Estou fazendo um apelo a São
Paulo para que não promova medida de endureci-
mento desta ordem, para que compreenda que os
Estados mais pobres estão buscando incentivos e
têm justa razão para buscá-los. Eles precisam inte-
grar-se ao Brasil; eles precisam de melhor qualidade
de vida para sua população, de melhor in-
fra-estrutura, melhores escolas, melhor sistema de
saúde. Por que São Paulo é o centro para onde con-
vergem os enfermos do Brasil inteiro? Porque no nos-

so interior não há sistema de saúde. O sistema de sa-
úde do interior é deficitário.

E já houve algum avanço. Lembro, Sr. Presiden-
te, Srªs. e Srs. Senadores, que um dia tive que deixar
meu torrão natal para estudar porque não havia esco-
las no meu Estado. Essa desigualdade, portanto,
existe desde que o Brasil é Brasil. Temos de vencê-la!
O nosso grande desafio é integrar; portanto, o grande
desafio do Senado, que representa a federação brasi-
leira, é promover essa integração que não foi promo-
vida no século que se encerrou, mas aproveitemos
este momento para integrarmos o Brasil, para diminu-
irmos as desigualdades, para que todos tenham as
mesmas oportunidades. Esta, sim, é uma das exigên-
cias da democracia. É o regime que deve dar igualda-
de de oportunidades para todos.

Não podemos ingressar no século XXI sem en-
frentar, de forma definitiva, essas imensas desigual-
dades, que dividem este País em dois: um desenvol-
vido e o outro subdesenvolvido.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com
muita honra, Senador José Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Senador
Ramez Tebet, congratulo-me com o sábio pronuncia-
mento de V. Exª. e agradeço esta oportunidade. Já
nos habituamos, no Senado da República, a admirar
o seu discernimento, a sua cultura e a sua visão de
Brasil. V. Exª citou Juscelino Kubitschek, que foi um
dos maiores Presidentes da história republicana bra-
sileira. S. Exª era mineiro. Ao chegar, aqui no Brasil, a
indústria automobilística na segunda metade dos
anos 50, se o Presidente Juscelino não tivesse uma
visão nacional, a teria levado para Minas Gerais, por-
que a logística mineira indicava condições excepcio-
nais para o seu desenvolvimento. Primeiro pela exis-
tência de energia elétrica, segundo pela localização
geográfica privilegiada do Estado. E mais, porque em
Minas estavam as grandes empresas siderúrgicas
para produzir a matéria-prima essencial para a indús-
tria automobilística. Considerando que o Estado de
São Paulo representava um apelo maior do ponto de
vista mercadológico para as indústrias, ele não inter-
feriu; permitiu que elas se instalassem naquele Esta-
do. Iniciou-se o desenvolvimento industrial, mais so-
fisticado., do Estado de São Paulo. Esse mesmo Pre-
sidente Juscelino, com visão nacional ímpar, criou a
Sudene, reconhecendo a desigualdade regional des-
te País continental. E nós todos, que conhecemos o
Nordeste antes e depois da Sudene, podemos teste-
munhar – ainda que tenha havido grandes projetos
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que fracassaram – um divisor entre o Nordeste antes
e depois de Juscelino. Por quê? Porque houve um
tratamento diferenciado para o Nordeste em termos
de incentivos fiscais. Hoje, estamos vivendo nesta
Casa tempo de Reforma Tributária, e V. Exª abordou
com maestria o assunto. Não podemos permitir que
desta Reforma Tributária, se houver, não conste um
tratamento diferenciado para as diferentes regiões do
Brasil. Tem de haver tratamento diferenciado, por
exemplo, para o norte de Minas, para o Vale do Jequi-
tinhonha – uma das regiões mais pobres do Brasil –,
para todo o Nordeste, para o Centro-Oeste, para a
Amazônia e para o Norte. Sabemos das diferenças
regionais que alcançam o aspecto social e econômico
de cada região do Brasil. V. Exª traz ao Senado da
República matéria de tão elevada importância, em
hora oportuna. Meus parabéns, Senador Ramez Te-
bet. Espero que Deus o ajude a continuar sempre tra-
zendo para esta Casa contribuições inestimáveis
como tem sido uma constante na sua vida de homem
público.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
José Alencar, agradeço-lhe muito. Falou a experiên-
cia do homem de Minas Gerais, empresário bem su-
cedido e que não tem raízes fincadas apenas em seu
Estado – sei disso –, mas também em outras Unida-
des da Federação Brasileira. Temos conversado mui-
to, Senador José de Alencar, e cada vez mais cresce
em mim a estima, o reconhecimento e a admiração
pelo seu espírito de brasilidade que sempre demons-
tra nesta Casa.

Há de ser esse espírito que nos governará, sem
dúvida nenhuma. O Brasil não pode mais, Sr. Presi-
dente, ser o campeão das desigualdades. Sabemos
que a disparidade de renda neste País é uma das ma-
iores do planeta, com os 10% mais ricos controlando
50% da renda nacional enquanto os 50% mais pobres
participam com menos de 10% da renda. Defendo
que os Estados mais pobres estão certos em deman-
dar desenvolvimento mais rápido e acentuado. Que
não se lhes negue esse direito. Muito ao contrário:
que o Governo Federal os estimule, sendo indutor
dessa idéia a fim de diminuir essas desigualdades
econômicas.

Há uma elevada autonomia das regiões mais
desenvolvidas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que está concentrada no Sul e no Sudeste. Há um
prejuízo e um vazio enorme – volto a repetir – a ser
ocupado nas Regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste. Refiro-me especificamente ao Cen-
tro-Oeste, região minha e do Senador Lúdio Coelho,
que preside os nossos trabalhos na hora em que faço

o meu modesto pronunciamento. O nosso Cen-
tro-Oeste abrange um quarto do território nacional.
Busquemos a sua vocação, atentemos para a voca-
ção do Centro-Oeste, como devemos atentar para a
vocação das outras Unidades da Federação, e, den-
tro das regiões do Brasil e dentro de cada Unidade,
vamos atentar também para as peculiaridades.

É preciso que o Estado não fique alheio, é preci-
so que o Estado não confie só no mercado, é preciso
que o Estado seja o indutor disso, Sr. Presidente, e
que São Paulo compreenda. Conheço o espírito pa-
triótico do Governador Mário Covas e sei que S. Exª
está fazendo um alerta. Sei que, pelo Governador, não
haverá guerra fiscal, pois S. Exª sabe que defender
São Paulo é lutar para o bem-estar da sua população.

Recente pesquisa realizada pela DataFolha e
publicada pela Folha de S.Paulo demonstra que a in-
satisfação de quem mora em São Paulo cresceu de
50% para 76%, devido à dificuldade de viver e conviver
nas grandes metrópoles. Por que não desafogar isso?
Por que não permitir que essas indústrias realmente
ocupem outras Unidades da Federação brasileira?

É o apelo que faço, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, prometendo retornar a esta tribuna em outra
oportunidade, para continuar com este assunto, que é
a razão de ser desta Casa e que tem sido a bandeira
que tenho empunhado, desde que há cinco anos che-
guei ao Senado, pensando no Brasil, pensando no
Centro-Oeste e em meu Mato Grosso do Sul.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR RAMEZ TEBET EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

Folha de S.Paulo

VIVER EM SÃO PAULO

A sensação de que a cidade de São Paulo torna-se menos
e menos habitável é patente na nova pesquisa Datafolha sobre o
grau de satisfação dos paulistanos com sua cidade. Com relação
a pesquisa similar feita em 97, a proporção de paulistanos que
associam São Paulo a valores negativos cresceu de 50% para
76%. É notável que os problemas com o trânsito, que irritavam
10% dos moradores três anos atrás, hoje sejam mencionados
apenas por 4%. Essa mudança na percepção subjetiva não refle-
te melhoria no trânsito neurótico, mas indica a degradação ainda
maior da qualidade da vida urbana em geral.

Dentre tais aflições, as principais são a violência e o de-
semprego. A violência foi citada por 17% dos cidadãos em 97, e
por 29% agora, como a primeira idéia que vem à cabeça quando
se pensa na cidade. O receio de perder o emprego subiu de 5%
para 13%. Os dois fenômenos estão decerto ligados, mas não
afetam só São Paulo: são preocupações nacionais.

Não resta dúvida de que a estagnação do País agravou as
desigualdades existentes. A falta de dinheiro levou os paulistanos
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a reduzir a freqüência aos cinemas, as visitas aos shoppings e as
idas aos restaurantes. A insegurança também contribuiu para a
reclusão forçada da população, limitando até as jornadas aos es-
tádios de futebol. Mas nem tudo pode ser creditado às dificulda-
des econômicas. O aumento das reclamações sobre problemas
locais, como enchentes (7%) e falta de coleta de lixo (4%), apon-
ta para deficiências do governo estadual e do municipal. O pró-
prio grau de insegurança da população resulta, em larga medida,
da incapacidade de o poder público cumprir sua missão.

Não se trata somente de aumentar o policiamento ou as
vagas nos presídios. Conspira a favor da criminalidade não só a
ineficiência da polícia, mas a incompetência do Estado em todas
as áreas de atuação. A burocracia é morosa, as escolas são ru-
ins, o serviço de saúde é péssimo. Faltam meios de transporte,
áreas verdes e locais de lazer. A dignidade das pessoas não é
atingida por apenas um deslize: elas são desrespeitadas por inte-
iro. No momento em que o cidadão mais precisava da assistência
do Estado, este faltou com seus deveres.

A pesquisa mostra que a vida na cidade piorou, salvo num
aspecto. Hoje a consciência do paulistano sobre os problemas é
muito mais aguçada. Questionados sobre qual presente gostari-
am de oferecer à cidade, 17% mencionam uma administração pú-
blica mais eficiente. Essa percepção de que algo pode e deve ser
feito para melhorar o município resultou na cassação de dois ve-
readores paulistanos e um deputado estadual em 99. Mas isso
está longe de ser suficiente. É preciso que os eleitores se mobili-
zem para cassar, nas urnas, aqueles que maculam a administra-
ção pública. É o presente que a cidade merece.

O Estado de S. Paulo

PITTA BAIXARÁ IMPOSTO PARA
RECONQUISTAR EMPRESAS

Flávio Mello

O prefeito Celso Pitta (PTN) decidiu entrar na guerra fiscal,
no rastro da polêmica iniciada com a decisão do governador Má-
rio Covas (PSDB) de adotar medidas de proteção contra os in-
centivos fiscais concedidos por outros estados (ver texto abaixo)
para atrair empresas. Em poucos dias, Pitta promete assinar de-
creto para reduzir o valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS) que as empresas de software e de fornecimento
de mão-de-obra têm de recolher ao Tesouro municipal.

O decreto, em fase final de elaboração na Secretaria Muni-
cipal dos Negócios Jurídicos, vai modificar a base de cálculo do
ISS para as empresas dos dois primeiros setores definidos. A alí-
quota de 5% vai incidir somente sobre o valor cobrado pela taxa
de administração das empresas e não mais sobre o valor total da
fatura, que inclui a despesa com mão-de-obra.

Na prática, o desembolso com o pagamento do ISS será
menor. “A mudança da base de cálculo do ISS para o setor de
software e de fornecimento de mão-de-obra é a primeira decisão
tomada, suficiente para dar uma chacoalhada geral e trazer es-
sas empresas de volta para São Paulo”, afirmou o prefeito, em
entrevista exclusiva ao Estado.

Pitta acredita que “centenas” de empresas retornarão ao
município depois que o decreto for assinado. As estimativas de
aumento da arrecadação e da redução de imposto que a altera-
ção da base de cálculo provocará para as empresas devem ser
entregues ao prefeito amanhã.

Além disso, Pitta adiantou que há vários estudos para uma
drástica redução da alíquota do ISS em São Paulo, medida ainda
não adotada porque a discussão sobre a reforma tributária foi re-

tomada pela Câmara dos Deputados. “Não tomei uma medida
mais drástica porque a reforma tributária foi retomada, mas não dá
mais para agüentar empresas prestando serviço em São Paulo e
recolhendo imposto em outro município que reduziu a alíquota”.

A alteração da base de cálculo do ISS para as empresas
de fornecimento de mão-de-obra é uma antiga discussão na Pre-
feitura de São Paulo. O ex-prefeito Paulo Maluf (PPB) tentou
aprová-la por meio de projeto de lei na Câmara Municipal, em
1993. O texto foi aprovado pelas comissões permanentes da Câ-
mara, mas acabou arquivado por falta de consenso.

A proposta foi retomada por Pitta, que prometeu colocá-la
em prática em novembro de 1997. Foi novamente adiada por ca-
usa do início das negociações para a rolagem da dívida mobiliá-
ria para o governo federal – a prioridade número um do governo
municipal nos últimos anos.

Decreto – Como a medida é polêmica e sabe que qualquer
projeto submetido à Câmara Municipal acaba passando por alguma
negociação política com os vereadores que integram sua base de
sustentação, Pitta decidiu alterar a base de cálculo do imposto por
decreto. De acordo com os assessores jurídicos da Prefeitura, so-
mente a redução de alíquota tem de ser instituída por lei.

Além disso, Pitta sabe também que teria de enfrentar a re-
ação das bancadas de oposição. O vereador José Eduardo Mar-
tins Cardozo (PT), ex-secretário de Governo na gestão da hoje
deputada Luiza Erundina (PSB – SP) é contrário à proposta por
entender que ela é praticamente uma isenção tributária.

De acordo com Cardozo, os gastos com mão-de-obra re-
presentam a maior parte dos recursos envolvidos na fatura das
empresas desse segmento. O secretário municipal dos Negócios
Jurídicos, Edvaldo Brito, discorda do vereador e garante que a ar-
recadação com o ISS vai aumentar.

“Se as empresas que ainda estão em São Paulo permane-
cerem e as que mudaram retornarem, a arrecadação só poderá
crescer”, afirmou Brito, quando a proposta começou a ser anali-
sada por Pitta. O secretário enfrentou resistências não apenas da
oposição, mas também dentro do próprio governo municipal.

O ex-secretário municipal da Administração, José Antônio
de Freitas, sempre foi contra a idéia. Freitas disse que temia a
mudança na base de cálculo porque não tinha certeza se real-
mente haveria aumento da arrecadação.

Perda – Estudo realizado por técnicos do Ministério Públi-
co Estadual e publicado pelo Estado no ano passado mostra que
a cidade de São Paulo perdeu R$8,4 milhões entre outubro de
1995 e dezembro de 1997 somente para o Município de Pirapora
do Bom Jesus. Em 1995, a Prefeitura fixou a alíquota média do
ISS em 0,3% e várias empresas mudaram o endereço para a ci-
dade e continuaram prestando serviços na capital.

Ao comparar os três últimos meses de 1995 com o mesmo
período de 1996, os técnicos do Ministério Público Estadual des-
cobriram que o valor arrecadado com o ISS aumentou quase
50%. O estudo mostra que, se as empresas continuassem reco-
lhendo o imposto na cidade de São Paulo, a Prefeitura teria arre-
cadado R$8,4 milhões.

“Por simulação, constatou-se que, só em Pirapora do Bom
Jesus, esses prestadores de serviços, após a alteração de alí-
quotas, sonegaram do Município de São Paulo mais de R$8 mi-
lhões”, afirmou em seu relatório o ex-secretário da 1ª Promotoria
de Justiça Criminal da Capital e atual Promotor de Justiça de Fa-
lências, José Lino Brito. O valor que a capital deixou de arrecadar,
no entanto, pode ser maior. Isso porque os técnicos não incluíram
na simulação as empresas que mantêm sede oficial em Santana
do Parnaíba, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Barueri.
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A investigação coordenada por Lino Brito revelou, tam-
bém, que a maioria das empresas mantém apenas endereço nes-
ses municípios, nos quais recebem algumas correspondências. O
serviço continua, no entanto, sendo prestado na capital do Esta-
do. Os endereços usados costumam ser de casas residenciais.
Os proprietários “emprestam” o endereço para várias empresas,
em troca de um “aluguel” mensal.

Receita – O ISS é uma das principais fontes de receita da
Prefeitura de São Paulo. A previsão para este ano, que consta do
Orçamento, é arrecadar entre R$1,4 bilhão e R$1,5 bilhão com a
cobrança desse imposto – quase o dobro da estimativa de receita
com o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Pitta disse que é por isso que uma das principais preocu-
pações dos prefeitos com a proposta de reforma tributária em tra-
mitação é a possibilidade de o ISS ser substituído. “A preocupa-
ção existe porque não sabemos se a arrecadação atual será
mantida ou não”, explicou o prefeito.

GOVERNADOR DE MT TAMBÉM ENTRA NA BRIGA

Ricardo Osman e Tiago Oliveira

O governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira (PSDB),
resolveu entrar na guerra fiscal e vai percorrer pessoalmente diver-
sos estados para atrair, com programas e incentivos, negócios do
setor agro-industrial. Ele é contra a disputa entre os estados por
empresas, mas avalia que, diante da falta de um projeto nacional
de desenvolvimento, alguns governadores não têm outra opção.

Por isso. Dante elaborou uma “agenda de divulgação” de
Mato Groso e decidiu conceder incentivos às indústrias de madei-
ra, de algodão e de tratamento do couro. “Não posso aceitar o fim
da guerra fiscal e a manutenção do status quo em que estados
ricos, com infra-estrutura, ficam cada vez mais fortes e os em de-
senvolvimento ficam sonhando com o progresso”, afirma o gover-
nador. “No dia em que for votado o fim da guerra fiscal, na refor-
ma tributária, será votada também a criação de instrumentos que
eliminem a desigualdade entre as regiões do País”.

Na semana passada Dante esteve em São Paulo e ama-
nhã conversará, em Brasília, com o presidente Fernando Henri-
que Cardoso. O governador ressalta que o assunto “é grave” e
pede a interferência do Planalto. “O Governo Federal não pode fi-
car omisso nessa questão”, avalia. Tem de ser um agente ativo
no combate ao desequilíbrio regional e favorecer a descentraliza-
ção do desenvolvimento".

No entanto, enquanto nada é decidido o governador de
Mato Grosso prepara a mala e dá os últimos retoques na “agenda
de divulgação”. O próximo desembarque é no Rio. Dante informa
que vai também buscar investimentos no exterior.

Polêmica – A disposição de Dante em conduzir pessoal-
mente o marketing de seu governo demonstra a luta que os go-
vernadores travam no País em busca de negócios para seus es-
tados. A polêmica em torno da guerra fiscal aumentou no início
deste ano, depois que o governador Mário Covas publicou decre-
to, no dia 28 de dezembro, que cria “salvaguardas” para São Pa-
ulo enfrentar a disputa com outros Estados.

Em visita a São Paulo, no dia 11, Fernando Henrique de-
fendeu a atitude de Covas como uma resposta correta aos ata-
ques à economia paulista. “Não é possível assistir à pilhagem de
setores industriais sem reação”, disse o presidente.

A partir do decreto, Covas pretende reagir contra os incen-
tivos concedidos por três estados a setores específicos. Ele vai
combater os benefícios dados pelo Paraná às indústrias de em-
balagens de plástico; pela Bahia ao programa Procobre, de de-
senvolvimento da mineração, e à importação de carros; e pelo

Espirito Santo à importação de carros, que conta com incentivos
do Fundo para o Desenvolvimento da Atividade Portuária
(FUNDAP).

Folha de S.Paulo

GUERRA ENTRE ESTADOS

Chegou a um nível muito grave a disputa entre os estados
brasileiros pela atração de investimentos, a chamada guerra fis-
cal. A idéia de guerra é mais do que nunca apropriada para des-
crever as ações de pilhagem de empresas que os estados em-
preendem uns contra os outros.

Sublinhe-se que a expressão “pilhagem” foi empregada
pelo próprio Presidente da República, na semana passada, ao
apoiar as retaliações que o Governador Mário Covas anunciara
contra os incentivos que desviam investimentos de São Paulo.

Mas a União, representada pelo governo federal, parece não
se dar conta efetiva do descalabro provocado pelo confronto inte-
restadual. Covas prometeu sobretaxar bens produzidos por empre-
sas beneficiadas por subsídios. Bahia e Paraná ameaçam ir à Justi-
ça contra essa iniciativa paulista, de fato juridicamente duvidosa.

Covas, porém, mais do que impedir que São Paulo “impor-
te” produtos, parece querer que tal disputa chegue ao paroxismo,
a fim de demonstrar o irracionalismo a que ela chegou.

Talvez não seja a melhor estratégia, mas o governador pa-
ulista parece indicar que não suporta mais a indiferença federal
em relação ao assunto. Covas disse que mal começou a reagir e
que medidas mais pesadas virão.

A disputa é de uma agressividade que poucas vezes se vê
mesmo entre países. A Federação, o acordo cooperativo entre os
estados, está prejudicada. Divisas interestaduais parecem frontei-
ras; há protecionismo e dumping – concorrência desleal.

Covas disse ontem que não pode esperar a reforma tributária
– se ela ocorrer – para que se dê cabo do abuso da guerra fiscal;
disse que o governo federal poderia intervir mesmo sem tal reforma.
É de fato exasperante a inércia do Planalto, embora o presidente te-
nha dito que condenava a guerra estadual. Disse e nada fez.

Os estados mais pobres estão certos em demandar de-
senvolvimento mais acelerado. A desigualdade econômica regio-
nal está diretamente relacionada à injustiça social. Mas é preciso
um programa nacional coordenado para incentivar estados me-
nos desenvolvidos. É preciso evitar que sejam beneficiadas ape-
nas as empresas que fazem leilões entre governos estaduais –
para evitar o casuísmo e o arbítrio com dinheiro público em bene-
fício privado. Já passa da hora de o Planalto tomar atitude em re-
lação à guerra entre os estados.

Incentivos

RS SEGUE SÃO PAULO
NA GUERRA FISCAL

Porto Alegre – O Rio Grande do Sul deverá taxar produ-
tos fabricados em outros estados, que tenham recebido incenti-
vos fiscais, mesma medida tomada pelo govenro de São Paulo
para combater a guerra fiscal. “O espírito é o mesmo da legisla-
ção paulista e os termos deverão ser bastante similares”, adian-
tou ontem o secretário de Desenvolvimento e Assuntos Internaci-
onais do Rio Grande do Sul, José Carlos Vianna Moraes. O as-
sunto está sendo tratado pela Secretaria da Fazenda e Procura-
doria-Geral do Estado (PGE), acompanhado pela Secretaria de
Desenvolvimento e Assuntos Internacionais (SEDAI) e o anúncio
acontecerá “nos próximos dias”. Segundo Moraes, os estudos
“estão em fase final”.
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Além de preparar o novo armamento, o governo gaúcho
avisou que recorrerá ao Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria (CONFAZ) para barrar qualquer abuso na concessão de be-
nesses tributárias praticadas por outros governos estaduais com
o intuito de atrair empresas do Rio Grande do Sul. A concessão
deste tipo de favorecimento só pode legalmente ocorrer por meio
de votação unânime no Confaz, e o Rio Grande do Sul advertiu
que votará contra. “Quem der benefícios contrariando o Confaz
estará procedendo contra a lei e iremos à Justiça contestá-los”,
resumiu Moraes. O governo gaúcho conseguiu liminares em duas
ações no Supremo Tribunal Federal (STF) contra reduções do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por
parte de São Paulo e Paraná.

Ontem, o Governador de São Paulo, Mário Covas, disse
que aposta na Justiça para solucionar a guerra fiscal entre os es-
tados. “Estou louco para que alguém vá à Justiça, porque aí a
Justiça vai dizer se o que eu estou fazendo é legal ou não”.

Uma das primeiras reações às salvaguardas de Mário Co-
vas vem de Goiás. Na próxima semana, o Governador Marconi
Perillo (PSDB), anunciará as medidas que adotará para conter o
prejuízo.

O Rio Grande do Sul atacou a guerra fiscal desde a posse
do Governador Olívio Dutra (PT). A intenção de renegociar os be-
nefícios concedidos à Ford pela administração do Governador
Antonio Britto (PMDB) – não só incentivos fiscais, mas emprésti-
mos em dinheiro, sem correção monetária e com juros de 6% ao
ano, além de bancar obras públicas e privadas – fez a montadora
retirar-se da mesa de negociações e ir para a Bahia. Mas o go-
verno gaúcho conseguiu renegociações com a General Motors
(GM) e a Dell Computers.

“O que tem se verificado é que ela não é prejudicial ape-
nas para quem perde uma empresa, mas acaba sendo negativa
para aquele que ganha”, argumentou Moraes. “Agora, São Paulo
e o Rio Grande do Sul não estão mais sozinhos”, sustentou. Mo-
raes observou que o acordo em torno da reforma tributária é uma
evidência de que outros estados perceberam as desvantagens de
ceder recursos em troca de empresas. A adesão mais recente
seria a do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que na aber-
tura da Couromoda, em São Paulo, definiu a guerra fiscal como
“pilhagem”, assinalando que a prática não favorece os estados e
sim os empresários.

Guerra Fiscal

COVAS DIZ QUE ESTADO
VAI ‘ENDURECER’

Da Folha Ribeirão

O Governador de São Paulo, Mário Covas (PSDB), disse
ontem que vai “endurecer” a guerra fiscal editando novas medi-
das de restrição a produtos vindos de estados que concedem in-
centivos.

“Eu não vou mais discutir, podem esperar que virão novas
medidas. Essa foi só a primeira”, disse. Covas se referia à restri-
ção ao cobre da Bahia e às embalagens de plástico produzidas
no Paraná.

O governador disse que todos os produtos vindos de fora
que a Secretaria da Fazenda paulista comprovar que recebem
vantagens serão sobretaxados em São Paulo. “Se não pagam lá,
todos esses produtos terão de pagar imposto aqui”, afirmou.

Covas afirmou que não teme contestações judiciais de ou-
tros estados. O governador disse que imaginou que a guerra fis-
cal poderia ser resolvida com a reforma tributária.

“Seria muito fácil acabar com isso, mas não acabaram.
Então, vamos fazer o mesmo que os outros (estados) fazem.”

Guerra Fiscal

COVAS DÁ INÍCIO A RETALIAÇÕES

Empresas paulistas que compram embalagens
do Paraná vão perder desconto. Outros alvos: concessi-
onárias Ford e indústrias que trazem produtos da Bahia.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo vai notificar as em-
presas do estado que comprarem embalagens de plástico produ-
zida no Paraná que sejam subsidiadas pelo Governo Jaime Ler-
ner (PFL). Os clientes em São Paulo vão ser avisados de que
não terão mais direito de descontar do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviço – ICMS, a ser pago no estado, os valo-
res já gastos com esse imposto na compra das mercadorias no
Paraná.

É a primeira reação do Governador Mário Covas contra a
guerra fiscal, baseada em decreto publicado em 29 de dezembro,
que criou salvaguardas contra incentivos considerados ilegais.
Próximos alvos serão concessionárias Ford, que importam carros
da Argentina pela Bahia, e empresas paulistas que compram pro-
dutos da Pró-Cobre, programa baiano de desenvolvimento da mi-
neração e metalúrgica, que conta com incentivos fiscais.

“Vamos atacar inicialmente esses três flancos que estão
ameaçando setores importantes da economia paulista”, afirmou,
ontem, um alto funcionário do governo de São Paulo. “Colocare-
mos os fiscais nas ruas para notificar estas empresas que estão
adquirindo mercadorias com incentivos fiscais ilegais”. Ele acres-
centou que “as ações serão quase simultâneas”. Os técnicos da
Coordenação Tributária já redigem o ato de fiscalização que vai
orientar estas operações contra benefícios concedidos pelos Go-
vernos do Paraná e da Bahia.

Situação crítica

Na opinião do tributarista Ary Oswaldo Mattos Filho, Covas
está tentando forçar uma situação para que o governo federal
seja obrigado a resolver a questão da briga fiscal entre os esta-
dos via reforma tributária.

Na realidade, a decisão de Covas torna mais aguda a
guerra fiscal. Para o tributarista, outros estados podem tomar me-
didas semelhantes contra São Paulo, caso se sintam lesados. Ele
crê que o governador poderá até aumentar a arrecadação de São
Paulo. “Mas isso vai acabar afetando relações comerciais entre os
governos estaduais e pode chagar a uma situação insuportável”.

Para Mattos Filho, o único que pode resolver esse impas-
se é o Presidente Fernando Henrique Cardoso, já que a medida
tomada pelo governo paulista é fruto de uma “briga econômica,
mas principalmente política”.

A estratégia de Covas é punir o contribuinte paulista, com
nova cobrança de ICMS e desta forma inviabilizar o negócio no
estado concorrente. Por isso, será cobrado em São Paulo o im-
posto que os governos destes dois estados deixaram de recolher
aos cofres do Tesouro, ou devolveram na forma de empréstimos,
às Indústrias de embalagens de cobre e às importadoras Ford.

“Essas empresas pagaram ICMS de mentira para a Bahia
e o Paraná, mas seus clientes vão ter de pagar impostos de ver-
dade em São Paulo”, afirmou o funcionário. Segundo a secretaria
paulista, os incentivos fiscais da Bahia e do Paraná contrariam a
Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, que regulamenta co-
brança do ICMS e estabelece as ações do Conselho Nacional de
Política Fazendária – CONFAZ.
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“A ação que vamos desencadear está amparada no art. 8º
desta lei”, diz o funcionário. “O descumprimento da lei do ICMS
implica ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento
recebedor da mercadoria”. O governo paulista age com a certeza
de que quem compra mercadoria subsidiada “ilegalmente” não
poderá aproveitar, na venda ao consumidor, o que já gastou com
ICMS no primeiro negócio.

Ricardo Osman e Regina Terraz

BAHIA E ESPÍRITO SANTO REAGEM

A fábrica da Ford, que está sendo construída em Camaçari
– BA, e a importação de automóveis pelos portos do Espírito
Santo são duas situações da guerra fiscal que já estão na mira
dos técnicos da Secretaria da Fazenda de São Paulo.

O Governo da Bahia reage, porém, às críticas do Governo
de São Paulo e justifica a concessão de incentivo fiscal à Ford,
que terá dez anos de isenção no pagamento do ICMS pelo acrés-
cimo de R$3 bilhões na receita do Estado e um crescimento esti-
mado do PIB estadual entre 6% e 7% ao ano. “Se a Ford não se
instalasse aqui, aí sim é que nós teríamos prejuízo”, afirmou, em
Salvador, o Secretário da Indústria e do Comércio, Benito Gama.

“Em função do equilíbrio financeiro do Estado, o governo
pode dar-se ao luxo de abrir mão, num primeiro momento, da re-
ceita do ICMS para atrair novas empresas”, disse o colaborador
do Governador Cesár Borges (PFL). Ele destaca que a montado-
ra e as fábricas de peças vão gerar, na Bahia, cinco mil empre-
gos diretos e cerca de 50 mil indiretos. A fábrica deve ser inaugu-
rada no segundo semestre do ano que vem.

Por conta deste projeto da Ford, que é de US$1,2 bilhão, o
Pólo Petroquímico de Camaçari vai vender mais resinas e o setor
imobiliário está construindo 12 mil unidades habitacionais na re-
gião, informa o governo baiano.

Desconcentração

O Secretário da Fazenda do Espírito Santo, José Carlos
da Fonseca Jr. também rebateu em Vitória, a visão do governo
paulista. “São Paulo tem obrigação de defender sua economia da
competição predatória, mas deve-se compreender, igualmente, o
outro lado da moeda: a falta de uma política nacional de descon-
centração econômica e de distribuição de riqueza pelas regiões
do País.”

Fonseca Jr. rebate as críticas ao Fundap, que garante in-
centivos às importações feitas pelos portos do Espírito Santo. Se-
gundo ele, de 6% a 8% do ICMS pago volta para as empresas
importadoras na forma de financiamento, por meio do Banco de
Desenvolvimento do Estado.

“É tudo absolutamente legal”, garante José Carlos, lem-
brando que estes incentivos tiveram início na década de 70. “Fo-
mos precursores da guerra fiscal.”

Blaggio Talento e R. O.

COVAS VAI À GUERRA

É natural que os estados tentem atrair indústrias para seu
território. Com essa estratégia, promove-se o desenvolvimento
regional, com aumento do emprego, da renda e da arrecadação.
Desde que cada estado assuma a responsabilidade pelos incenti-
vos que oferece, não há motivos para atacar a guerra fiscal. Ao
contrário, sem ônus para União ou para bancos estatais como o
BNDES, espera-se que o administrador esteja sempre atento às
oportunidades de negócios e se antecipe às possíveis ofertas dos
outros governantes. Não pode e não deve dormir no ponto, como
fez o Rio de Janeiro ao perder a Fiat para Minas Gerais em mea-
dos dos anos 70.

Se os estados do Nordeste ficarem aguardando o empur-
rão da mão invisível do capitalismo, vão levar décadas para al-
cançar um grau razoável de industrialização. A Bahia, que tem se
mostrado bastante agressiva, sabe que sem ampliar a gama de
incentivos fiscais dificilmente reduzirá o fosso econômico e social
que a separa do Sul do país. Por isso, seu governo abre mão de
impostos, oferece infra-estrutura (terreno, energia, estradas) e fa-
cilita o crédito. Dessa forma tem obtido êxito e atraiu no ano pas-
sado investimentos da Ford, Schincariol e Semp-Toshiba. No mo-
mento, o governo baiano está negociando a transferência da
Brinquedos Estrela, instalada em São Paulo há 60 anos.

A investida da Bahia tem provocado choro e ranger de
dentes. O primeiro a acusar o golpe foi o governador do Rio
Grande do Sul, Olívio Dutra, que, depois de denunciar um acordo
firmado com a Ford, viu a montadora ceder ao canto de sereia do
seu colega baiano, César Borges. Olívio esperneou, acusou a
Ford de fazer exigências descabidas, chegou a falar de uma
conspiração do governo federal, mas já era tarde. O governador
gaúcho perdeu a disputa e acabou sofrendo censura da Assem-
bléia Legislativa pelo encaminhamento primário que deu à ques-
tão, ao não honrar a palavra de seu antecessor.

Quem se apresenta agora no campo de batalha é o Esta-
do de São Paulo. O governador Mário Covas se mostra disposto
a resistir ao assédio da Bahia com todas as armas a seu alcance.
Prometeu sobretaxar os bens produzidos por empresas benefici-
adas por subsídios em outros estados, com o objetivo de anular
incentivos dos governos da Bahia e do Paraná para os setores de
cobre e embalagens plásticas. Covas ameaça com medidas mais
violentas, se necessário.

Não deixa de ser curioso. Como se sabe, São Paulo foi a
unidade da Federação que mais se beneficiou com o surto de in-
dustrialização dos anos 50 para cá. Com o beneplácito de Jusce-
lino e dos governos militares, a economia paulista chegou a con-
centrar 50% do Produto Interno Bruto na década de 80. O rio cor-
ria para o mar, comemorava-se na Avenida Paulista, enquanto as
regiões menos desenvolvidas do país viviam ao deus-dará. Os
ventos começam a mudar, esboçam-se os primeiros sinais de
descentralização da economia brasileira, e São Paulo, sob o co-
mando de Covas, ameaça se levantar. Como se diz no Nordeste,
pau que dá em Chico também dá em Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com a
palavra a Srª Senadora Emilia Fernandes por vinte
minutos.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
tema que abordo hoje é sem dúvida de grande preo-
cupação e importância para o Estado do Rio Grande
do Sul.

Ouvia atentamente o Senador que me antece-
deu, que fazia um alerta para a importância do desen-
volvimento equilibrado, respeitando-se as peculiari-
dades e o potencial de cada região. Temos a mesma
compreensão, desde que se estabeleça neste País
um grande projeto nacional de desenvolvimento coor-
denado pelo Poder Executivo, com a participação dos
Estados, dos setores produtivos e de trabalhadores.
Alem disso, que se busque desenvolver outras re-
giões do Brasil, sem prejuízo de algumas delas.
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Está acontecendo nesta data um grande debate
sobre o potencial do Rio Grande do Sul, baseado na
agricultura e na pecuária. O Ministro da Agricultura
está reunido em nosso Estado com o Governo e com
as Lideranças, e esperamos que se concretizem op-
ções para atenção aos 129 Municípios gaúchos em
estado de emergência, devido à grande estiagem ocor-
rida e que continua com previsão de continuidade.

A seca já aponta para a quebra da safra superior
a R$500 milhões, que deixarão de circular na econo-
mia gaúcha, comprometendo 1,9 milhão de toneladas
de grãos no Rio Grande do Sul. Diversas culturas fo-
ram atingidas, entre elas principalmente o milho, com
uma quebra de 18,7%; o feijão, 24,7%; a soja, 9,38%;
e chega a 10% a redução da lavoura arrozeira.
Alguns produtores de milho chegaram a ter 50% a
100% de prejuízo em suas lavouras. A produção de
leite igualmente está sendo afetada, como também o
prejuízo à pecuária é evidente.

A situação mobilizou prontamente o Governo do
Estado, que levou o Governador Olívio Dutra a visitar
várias regiões das mais atingidas e adotar medidas
concretas de apoio e socorro aos produtores. Foram
liberadas imediatamente sementes de milho – na or-
dem de 560 mil quilos para o replantio –, autorizada
uma ajuda financeira de R$1,5 milhão aos produtores
atingidos e houve diversas outras iniciativas operaci-
onais na área de recursos hídricos, com o objetivo de
analisar causas e buscar soluções estratégicas para
o problema, que atinge inúmeros produtores e famíli-
as gaúchas.

Nesse sentido, o Governo do Estado já encami-
nhou solicitação de recursos ao Ministério da Integra-
ção Nacional, da ordem de R$7,6 milhões, para a per-
furação de poços artesianos em Municípios já vistori-
ados. A Defesa Civil está visitando Município por Mu-
nicípio, constatando a realidade, fazendo um levanta-
mento preciso, e estamos aguardando que esses re-
cursos do Ministério sejam liberados.

Consciente de nossa responsabilidade e da im-
portância da agropecuária para a economia gaúcha,
realmente não tenho medido esforços para sensibili-
zar o Governo Federal. Estive no Ministério da Agri-
cultura na semana passada, fiz gestões junto a outros
órgãos governamentais, solicitando ao Governo Fe-
deral ações concretas de socorro aos produtores e
aos Municípios atingidos, uma vez que, no momento
em que a agricultura sofre um impacto, surge um pro-
blema em cadeia do ponto de vista econômico e soci-
al, refletido diretamente nos Municípios.

Sr. Presidente, a minha região particularmente,
na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, é uma das

mais atingidas, com perdas na produção e morte do
gado por falta de água. Além disso, está havendo ra-
cionamento de água potável nas cidades. Vejam que
há 129 Municípios em estado de emergência, o que
não é pouca coisa.

Posso afirmar que a consciência do significado
da agropecuária para o Rio Grande do Sul é coletiva:
Governo do Estado, entidades representativas dos
produtores, dos trabalhadores rurais, instituições mu-
nicipalistas, parlamentares estaduais e federais estão
todos mobilizados para tentar reduzir os prejuízos e
encontrar alguma forma de amparar os agricultores
prejudicados por essa grande seca que se abate
numa região significativa do Estado.

É importante que se registre a postura positiva e
determinada do Ministro da Agricultura, Dr. Pratini de
Moraes, que é gaúcho e conhece nossa realidade.
Hoje S. Exª encontra-se no Rio Grande do Sul, reuni-
do com a Farsul, com o Governo e lideranças do se-
tor, numa demonstração de boa vontade e compro-
misso, que precisa transformar-se em soluções con-
cretas que minimizem os prejuízos evidentes na eco-
nomia gaúcha.

O Governo Federal anunciou algumas medidas,
entre as quais a liberação de recursos da ordem de
R$18,5 milhões para a compra de 100 mil toneladas
de trigo, que estão nos armazéns dos produtores; a
garantia de agilização na liberação dos recursos do
seguro agrícola desta safra, o que permitirá a retirada
de financiamento para o plantio de feijão e para a sa-
fra de inverno; e, ainda, a prorrogação por dois anos e
direito à tomada de novos financiamentos para os
produtores que não se cadastraram no Proagro.
Enfim, são medidas válidas que precisam ser comple-
mentadas com iniciativas ainda mais decisivas. E é o
que esperamos a partir da visita do Ministro Pratini de
Moraes ao Estado do Rio Grande do Sul.

Entre as reivindicações ainda sem resposta tra-
zidas ao Governo Federal estão a ampliação dos pra-
zos de pagamento do Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar (Pronaf), a devolução
de R$17 milhões pagos pelo cheque-seca e a solicita-
ção de repasse ao Estado, por parte da União, de um
milhão de toneladas de milho, assim que a colheita no
País seja concluída.

Acreditamos que, responsáveis por grande par-
te da produção nacional, incluindo parcela significati-
va das exportações brasileiras, os produtores gaú-
chos merecem essa atenção, não especial, mas jus-
ta, por parte das autoridades federais.

Srªs e Srs. Senadores, além de abordar essa
questão, peço também a atenção especial do Presi-
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dente da República para o Rio Grande do Sul. Pare-
ce-me que está sendo anunciada a possibilidade de o
Presidente Fernando Henrique ir ao Estado neste fi-
nal de semana para verificar outros assuntos, mas
era importante que se estabelecessem medidas con-
cretas a partir da presença do Ministro da Agricultura
e do Presidente, porque estamos vendo muito alarde,
muitas medidas sendo anunciadas, mas precisamos
que elas se viabilizem e que cheguem às porteiras de
nossas fazendas. Precisamos que os créditos e os fi-
nanciamentos que dizem serão facilitados cheguem
às mãos do nosso produtor, caso contrário serão
mais medidas que ficarão no papel, servindo apenas
para alimentar os meios de comunicação, diante da
falta de política mais consistente para a nossa agro-
pecuária.

No dia 19, foi apresentado pelo Governo Fede-
ral um programa chamado Brasil Empreendedor
Rural, contendo um conjunto de 15 medidas. Segun-
do o Governo, o programa tem o objetivo de moderni-
zar os processos de comercialização, armazenagem
e seguro agrícola, incentivando a participação da ini-
ciativa privada no setor.

Antes de mais nada, destaco a importância de o
Governo assumir de forma transparente que ainda
falta muito para a agricultura. Temos ainda que travar
um grande diálogo para que se construa uma política
agrícola para o País. A meu ver, como também na
opinião de produtores gaúchos, essas medidas positi-
vas precisam ter complementação e implementação.
Entre as ressaltadas como favoráveis está a relativa
ao seguro agrícola, que pode, sem dúvida, resultar
numa maior segurança e num estímulo à produção
nacional, se realmente for viabilizada – porque é im-
portante que as medidas sejam viabilizadas; não adi-
anta serem muito bonitas numa apresentação.

Além do estímulo às exportações, deve o paco-
te contemplar de forma estratégica o conjunto da pro-
dução agropecuária nacional. Uma correta política de
estímulo às exportações não pode deixar de conside-
rar as importações, que, aliás, devem ser tratadas
como a outra face da mesma moeda, especialmente
nesse mercado globalizado de hoje em que as impor-
tações se dão de forma desleal e prejudicial à econo-
mia brasileira.

Devemos ter a coragem de adotar as nossas ta-
xas de importações. O Brasil deveria ter a sua política
de importações, como ocorre nos outros países. Os
Estados Unidos e a Europa pregam o liberalismo no
comércio dos outros países, mas, para si, taxam os
principais produtos, inclusive os produtos brasileiros,
com elevadíssimas tarifas de importação, para dificul-

tar, para se protegerem e para estimular e valorizar
seus produtores. Não fazemos isso e ainda abrimos e
jogamos nossos produtos numa concorrência desle-
al, em nome de uma competitividade que não existe,
porque as condições oferecidas não são iguais.

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

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Ouço com prazer V. Exª.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Senadora Emilia Fernandes, escuto com interesse o
pronunciamento de V. Exª e parabenizo-a por ser re-
presentante de um Estado que vive eminentemente
da agricultura e da pecuária. Reconhecemos a gran-
de importância do conhecimento que têm os gaú-
chos, como um todo, na questão da agricultura. A
agricultura do Tocantins está basicamente fundamen-
tada em experiências, e os maiores agricultores e
produtores rurais do nosso Estado são de origem ga-
úcha. Deixaram o Rio Grande do Sul e estão ajudan-
do a desenvolver essa nova fronteira, que é o Estado
do Tocantins. V. Exª trata de um assunto fundamental
para o nosso País. É absolutamente inaceitável que
estejamos falando sobre as taxas de importação que
o Brasil ainda faz na área da agricultura. O fato de o
Brasil importar qualquer produto agrícola é realmente
uma vergonha, porque, com as dimensões, com as
condições climáticas e com todo o potencial que tem
o nosso País nas suas diversas Regiões, teríamos,
na verdade, de estar exportando e abastecendo o
nosso mercado interno, com preços que refletissem
essa produção. A nossa grande deficiência, como
disse V. Exª no início de seu pronunciamento, é a falta
de um grande projeto e de um programa de desenvol-
vimento para a nossa agricultura. Portanto, não dei-
xaria V. Exª chegar ao final sem associar a atenção
que a população do Estado do Tocantins deve estar
prestando nessa voz que se levanta por um grande
projeto, por um grande programa nacional que há de
contemplar não apenas o Rio Grande do Sul, como
bem disse V. Exª, mas todas as Regiões do nosso
País. Parabenizo V. Exª.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Muito obrigada, Senador Eduardo Siqueira
Campos.

O Rio Grande do Sul, a despeito das dificulda-
des que enfrentou e de desequilíbrios regionais, pro-
jetou-se no Brasil por sua garra e determinação com
relação à agricultura e à pecuária.

Os gaúchos não se contentaram em ficar no Rio
Grande do Sul. Extrapolaram as fronteiras e conquis-
taram outros Estados. Como V. Exª mencionou, no
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Estado do Tocantins a presença dos gaúchos é muito
forte.

A grande alternativa deste País, sem dúvida,
poderia ser uma agricultura forte. Temos um bom cli-
ma, boas terras e gente que sabe produzir. Precisa-
mos fazer com que essas pessoas sejam valorizadas
pelos Governos, que não apostam nessa área como
a grande geradora dos alimentos, de que tanta gente
neste País precisa. Temos capacidade, inclusive,
para alimentar grande parte de nosso planeta.

Como o Brasil não tem taxas de importação, lo-
gicamente os outros países projetam-se. Houve uma
reunião na Organização Mundial do Comércio, bas-
tante tumultuada e até frustrada, realizada nos Esta-
dos Unidos recentemente, e essa situação precisa ser
vista com menos ideologia e com mais objetividade.

O velho ditado “amigos, amigos; negócios à par-
te” poderia ser um ponto de partida para que as nos-
sas autoridades promovessem uma profunda altera-
ção nas relações com países e organismos internaci-
onais, especialmente com a OMC.

Um país não resiste por muito tempo a essa po-
lítica de abertura total por um lado e de protecionismo
voraz por outro, a não ser que aceite ser reduzido ao
papel de fornecedor de matérias-primas baratas, ou
seja, de país submisso e colonizado.

Isso, por sua vez, introduz uma outra questão,
também presente no programa lançado pelo Governo
e que, na minha opinião, pode resultar em graves
conseqüências para o País: o deliberado e claro obje-
tivo de afastar o Estado do financiamento da produ-
ção primária.

O temor é pertinente, especialmente se consi-
derarmos que essa visão tem norteado a política eco-
nômica do Governo Federal, com desastrosas conse-
qüências para a Nação, que assistiu, nos últimos
anos, à desnacionalização da maioria de suas gran-
des indústrias, das suas estatais, da infra-estrutura,
dos serviços e de suas fontes de recursos naturais.

Atualmente, tem provocado discussões até
mesmo dentro do próprio Governo a possibilidade
mais que concreta de a telefonia nacional, em pouco
tempo, ter seus centros de decisão transferidos intei-
ramente para fora do País, longe de qualquer controle
público nacional.

No caso da agropecuária, a situação é tanto ou
mais grave, porque envolve a segurança alimentar de
uma nação e, mais do que isso, a vida de cerca de
150 milhões de pessoas – um fato que, em outros paí-
ses, é tratado como de segurança nacional.

A política de induzir o financiamento da produ-
ção agrícola de exportação para as regras de merca-

do – o que já ocorre em muitos casos – até pode ser
uma decisão correta, embora somente a experiência
e especialmente a adoção de medidas suplementa-
res poderão comprová-la.

Por outro lado, submeter outras áreas ou o con-
junto da produção agropecuária nacional – por meio
da criação da Cédula de Produto Rural, com liquida-
ção financeira – às regras do mercado ou subme-
tê-las ao oligopólios compradores é, no mínimo, uma
temeridade.

Segundo a medida, a Cédula de Produto Rural
(CPR) é um título que pode ser emitido por produtores
rurais e suas cooperativas para a venda antecipada
de sua produção, visando obter recursos para o plan-
tio, o que antes ocorria somente com a entrega da
mercadoria na data do vencimento.

Tal política de afastamento do Estado no financi-
amento da agricultura está na contramão do que
ocorre nos países desenvolvidos, onde, ao contrário
de afastar-se, o Estado cada vez mais se faz presente
no setor agropecuário, por meio das mais variadas
políticas de apoio, de proteção e, especialmente, de
subsídios.

Os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e os paí-
ses da União Européia investiram em 1990 cerca de
US$300 bilhões em subsídios, para dar condições
aos seus produtores de enfrentar as novas regras do
mercado globalizado. A partir daí, eles estabelecem a
sua política, mas com a garantia inicial do Estado, o
que não ocorreu e não ocorre em nosso País.

Apenas para se ter uma idéia da dimensão da
atual política de investimentos dos países centrais,
nos Estados Unidos e nos países da Europa, os sub-
sídios garantem a metade da renda dos produtores
rurais, enquanto significam 60% da renda dos cana-
denses, 65% dos japoneses e 80% na Suíça.

Na raiz dessa situação, está a submissão à polí-
tica do “façam o que nós, países ricos, dissemos, mas
não façam o que nós fazemos”, ou seja, à abertura to-
tal para os produtos estrangeiros, enquanto os Esta-
dos Unidos especialmente aumentam cada vez mais
as barreiras e reduzem as cotas para os produtos bra-
sileiros.

Outra medida que contribui para também afas-
tar o Estado de sua função estratégica de financia-
mento da produção é a redução do IPI para aquisição
de máquinas e equipamentos agrícolas, pleiteada pe-
los produtores e não-assumida pelo Governo Fede-
ral, e a conseqüente transferência dessa responsabi-
lidade para o mercado, ou seja, para os bancos, mes-
mo que, supostamente, a juros menores.
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Ocorre que as taxas de juros sinalizadas – de
8,75% para os pequenos e médios produtores e de
10,75% para os grandes produtores – são proibitivas,
pois, agregando-se as correções, chegarão a cerca
de quase 15% ao ano, o que torna realmente inviável
a aquisição ou renovação das máquinas agrícolas,
como está proposto nesse programa.

Sr. Presidente, neste momento, não custa lem-
brar outra questão que tem de ser amplamente discu-
tida, principalmente nesta Casa, na Comissão de
Assuntos Econômicos e na Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, que é o papel e o desempenho do
BNDES. Temos de levantar essa discussão. Esse
banco existe para viabilizar financiamentos para a
produção, para a expansão da nossa agricultura, da
nossa indústria. E o que tem feito? Tem sido utilizado
como um instrumento das privatizações, drenando re-
cursos nacionais para as grandes empresas estran-
geiras, certamente menos necessitadas do que os
nossos produtores.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Senado-
ra Emilia Fernandes, o tempo de V. Exª está esgota-
do.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Encaminho-me para a conclusão, Sr. Presiden-
te, registrando que dados apontam que, só em 1999,
o BNDES destinou bilhões de dólares para empresas
controladas pelo capital estrangeiro. Creio que esse é
um tema que temos de conferir de perto, mas em ou-
tro momento.

Quero também lembrar o descaso do Governo
Federal com o Programa de Revitalização das Coo-
perativas (Recoop). O Governo fez uma grande pro-
paganda há praticamente três anos, porém não o im-
plementou até hoje. Sabemos que as cooperativas
são uma grande força nacional, pois geram emprego,
renda e, acima de tudo, alimentos. É preocupante o
silêncio do Governo e a não-liberação de recursos,
pois havia o comprometimento de se liberarem recur-
sos da ordem de R$2 bilhões para a reestruturação e
modernização do setor cooperativista. Isso demons-
tra, claramente, a falta de compromisso do Governo
Federal com o cooperativismo, o que é profundamen-
te lamentável.

Na condição de educadora, de professora, Sr.
Presidente, entendo que muitas questões discutidas
passam pela educação, área que é importante em
qualquer processo, seja de desenvolvimento, seja de
construção da verdadeira política agrícola do País.
Da mesma forma que em outros setores, a competiti-
vidade também se constrói com a educação, que tem
de ser correta, voltada para a formação do produtor,

para o conhecimento da realidade atual, para o ge-
renciamento das propriedades, para a diversificação
e a capacitação plena.

Nesse sentido amplo, tenho abordado a realida-
de agropecuária do meu Estado e do País, que consi-
dero tão estratégica e fundamental ao nosso desen-
volvimento, embora ainda insuficientemente valoriza-
da pelas autoridades.

Que a presença do Ministro Pratini de Moraes,
hoje, no Rio Grande do Sul e que a ida do Presidente
Fernando Henrique ao Estado no final de semana sir-
vam não apenas para constatar a realidade do local,
mas se efetivem na ampliação de medidas anuncia-
das, na definição de recursos e apoio às cooperati-
vas, principalmente no socorro emergencial aos Mu-
nicípios e aos produtores atingidos pela estiagem.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Concedo
a palavra ao eminente Senador Romero Jucá. (Pau-
sa.)

Concedo a palavra à eminente Senadora Heloi-
sa Helena. (Pausa.)

Concedo a palavra ao eminente Senador Nabor
Júnior. (Pausa.)

Concedo a palavra ao eminente Senador Edi-
son Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em princípios de
1999, ou mais exatamente em 12 de abril daquele
ano, conclamei o Governo a tomar providências drás-
ticas para encontrar soluções que salvassem a pe-
cuária do Maranhão, a segunda maior exportadora de
carne bovina do Norte e do Nordeste. Com um reba-
nho de 4 milhões e 200 mil cabeças de gado vacum,
gerando 32 mil empregos diretos e 64 mil indiretos,
pareceu-me tão grave a situação, que a defini como
caso de calamidade que deveria sensibilizar não so-
mente o Governo, mas toda a Nação.

Nesse sentido, enviei apelos ao Ministro da
Agricultura e ao Ministro dos Transportes; ao primei-
ro, para pedir amparo federal para a extirpação da fe-
bre aftosa no Maranhão e, ao segundo, para diligenci-
ar a recuperação das rodovias federais, intransitáve-
is, que prejudicam os negócios da pecuária. Tive, Sr.
Presidente, vãs esperanças de que verdadeiras bri-
gadas de salvamento e de recuperação fossem ime-
diatamente deslocadas ao meu Estado, dispostas a
vencer os surtos de aftosa já sob controle até mesmo
nos territórios limítrofes do Maranhão.
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Meus apelos não foram ouvidos. Nada se fez,
até agora, em benefício da pecuária maranhense,
como se à Nação fosse indiferente à débâcle desse
segmento da maior importância para a economia do
Norte e do Nordeste e, portanto, do País.

A situação agora se agravou para a pecuária
daquela região brasileira. Os pecuaristas a definem
como desesperadora, em face das últimas normas
baixadas pelo Ministério da Agricultura e do Abasteci-
mento, em fins de dezembro passado. As severas
restrições para a exportação do boi vivo, situado nas
regiões onde ainda não ocorreu a erradicação da fe-
bre aftosa, estenderam-se, agora, para as carnes
frescas.

A proibição não foi formal, mas sub-reptícia: as
exigências para o deslocamento da carne, a serem
cumpridas sob o peso burocrático de numerosos do-
cumentos, praticamente inviabilizaram os negócios
do setor, notadamente no Maranhão, Pará, Tocantins
e em Rondônia. Ora, a pecuária desses Estados so-
brevive mais com a exportação que com o consumo,
e a seqüência de exigências criada pelo Governo tor-
na-a impraticável naqueles Estados.

Se a situação já era difícil pela proibição da ex-
portação do gado em pé, tornou-se agora desespera-
dora com a sua extensão para a carne com osso e de-
sossada. A carne do Maranhão, no passado, tinha o
preço da carne em São Paulo. Hoje, vale 25% menos.
Isto também ocorre no Tocantins e nos demais Esta-
dos que mencionei. Um desastre, portanto, para nos-
sa economia.

Para se ter uma idéia do astucioso plano impos-
to à pecuária do Norte e Nordeste – inviabilizando-se
a exportação da carne sem proibi-la –, citemos um
trecho da Instrução Normativa nº 43, baixada em de-
zembro último. O seu art. 12 determina que o “ingres-
so na zona livre de febre aftosa, com vacinação, de
carnes frescas de bovinos procedentes de outras Uni-
dades da Federação somente será permitido quando
atender integralmente todas as condições” então
enumeradas. Isto é, tais carnes liberadas têm de ser
obtidas de bovinos que permaneceram pelo menos
durante os três meses anteriores ao abate em um
Estado, ou em uma região do Estado, que satisfaça
as exigências contidas no art. 6º, itens “a” ou “b” ou “c"
destas normas.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Edison Lobão, V. Exª me concede um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
nobre Senador Ramez Tebet, representante do glori-
oso Estado do Mato Grosso do Sul.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Nobre Se-
nador Edison Lobão, fico muito satisfeito de ver V. Exª
na tribuna defendendo, com a competência que lhe é
peculiar, um setor muito importante da economia bra-
sileira. Se compulsarmos os dados da economia bra-
sileira, no que concerne às nossas exportações, tere-
mos a agropecuária como o setor que mais contribuiu
a favor da nossa balança de pagamentos. Portanto,
não compreendo essas restrições, Senador Edison
Lobão. Disse V. Exª que o Estado do Maranhão, do
Tocantins e outros estão proibidos, por portaria ou por
determinação do Ministério da Agricultura, de expor-
tar o gado em pé, e agora até mesmo o gado abatido.
No meu Estado, o Mato Grosso do Sul, estamos lu-
tando para liberar a exportação da carne com osso,
pois atualmente só pode sair a carne desossada. Qu-
eremos apresentar soluções ao Ministro da Agricultu-
ra. S. Exª tem mostrado boa vontade para resolver o
problema, mas, até agora, não solucionou e estamos
esperando. V. Exª afirma que a pecuária do seu e de
outros Estados do Norte e do Nordeste estão tendo
um prejuízo de cerca de 25%. O mesmo está ocorren-
do com o Mato Grosso do Sul, Estado que possui o
maior rebanho bovino do País – são 23 milhões de
cabeças. Também o mercado de São Paulo está sen-
do afetado. Enquanto, em São Paulo, a arroba está
entre R$42 e R$43, em Mato Grosso do Sul, quando
se consegue bom preço, chega a R$37. Isso está fa-
zendo com que a carne suba de preço ao consumidor
paulistano. É preciso encontrar solução: vamos de-
fender o estado sanitário do rebanho brasileiro; va-
mos atender às determinações internacionais, mas
que sejam exigências plausíveis. Quanto ao exame
do rebanho, será que não temos capacidade de mon-
tar um laboratório? Todo o gado está afetado? Toda o
Estado está afetado? No Mato Grosso do Sul, houve
um surto, mas de gado vindo do Paraguai, e, por isso,
o Estado inteiro está sendo punido. Não só o meu
Estado, também regiões de Mato Grosso e de Goiás
também estão. Isso é um absurdo! Temos de ter
como dizer: “Esse produto é bom. Foi examinado.
Passou por exame”. V. Exª está defendendo a econo-
mia nacional com o seu pronunciamento. Volto a re-
petir, nobre Senador, que a agropecuária é o setor
que, durante o ano de 1999, a exemplo de outros
anos, mais tem gerado divisas para o nosso País.
Cumprimento e apresento a minha solidariedade a V.
Exª pelo pronunciamento que faz, aos homens do
campo, aos produtores maranhenses, do Norte e do
Nordeste do País. V. Exª tem nossa procuração, pois
vem à tribuna para defender também o Estado de
Mato Grosso do Sul.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Por ser
extremamente lúcido e bem informado o aparte de V.
Exª, ele é de extrema contribuição para o pronuncia-
mento que faço em defesa da pecuária do Norte, do
Nordeste, do Centro-Oeste, do Brasil.

Senador Ramez Tebet, que o importador, no ex-
terior, procurando defender a sua produção interna,
atribua ao produto brasileiro dificuldades dessa natu-
reza, do ponto de vista da balança comercial interna-
cional, até se compreende. Mas que isso seja feito
dentro do próprio País, é um descalabro.

Qual providência deveria ser tomada pelo Minis-
tério da Agricultura antes de baixar essas portarias?
Promover a vacinação do rebanho, esse o seu papel.
Ora, vacinado o rebanho, como tem sido ou como
está sendo, não há mais por que estabelecer tais res-
trições.

V. Exª, eu, o Senador Lúdio Coelho, que agora
preside esta sessão, e o Senador Eduardo Siqueira
Campos somos homens ligados ao campo e sabe-
mos que a carne, ainda que proveniente de animal in-
fectado, submetida a baixas temperaturas, como
ocorre durante seu transporte, não gera problemas.
Portanto, não há razão para essa política – a meu ver
suicida, do ponto de vista econômico – que está sen-
do adotada no País.

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

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª com prazer.

O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Senador Edison Lobão, também aproveito a oportuni-
dade para parabenizá-lo, principalmente porque
aborda esse aspecto do grande jogo de interesse da
economia mundial, sistemas que cada país adota
para proteger o seu produto interno e também as
suas relações de balança comercial. V. Exª é preciso
quando diz que é necessário haver sensibilidade de
nossas autoridades, para não cairmos no jogo que
vem ocorrendo com o nosso aço, com a nossa laran-
ja, com a nossa soja. Já temos – ou tínhamos – al-
guns adversários naturais: a dificuldade para o trans-
porte e a dificuldade para a aquisição dos insumos.
Entretanto, V. Exª apresenta e sinaliza muito bem a
criação de novas condições: a Ferrovia Norte-Sul, a
Hidrovia Araguaia-Tocantins e o Porto de Itaqui, no
Maranhão, que aproximaram e encurtaram as nossas
distâncias. Na hora em que estamos vencendo difi-
culdades internas, não podemos cair nesse jogo, que
é o mais novo empecilho criado. Todos sabem da
qualidade da nossa carne e da aceitação do nosso
produto, mas o mercado internacional tem criado bar-

reiras. Os técnicos, principalmente do Ministério da
Agricultura, estão impondo condições rígidas – que
concordamos em adotar – no Tocantins, no Mara-
nhão e no Mato Grosso do Sul para provermos me-
lhores condições sanitárias aos nossos produtos.
Entretanto, mais do que isso, essa burocracia e as im-
posições impraticáveis condenam o nosso produtor
ao abandono e a condições insuficientes para subsis-
tir nesse grande mercado. Portanto, parabenizo V.
Exª e – em nome da Bancada do Estado do Tocan-
tins, representada nesta Casa pelos Senadores Car-
los Patrocínio e Leomar Quintanilha e por mim – as-
socio-me às suas preocupações. É de grande impor-
tância a atenção que V. Exª chama das autoridades
nacionais, especialmente do Ministério da Agricultu-
ra, para que não caiamos nesse jogo de obstáculos e
numa burocracia que estão prejudicando nossos
Estados. Parabéns.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – A solidari-
edade de V. Exª, de toda a Bancada do Estado do To-
cantins é muito importante. Senador Eduardo Siquei-
ra Campos, com as Ferrovias Norte-Sul e dos Cara-
jás, com o Porto de Itaqui e agora com essa via extra-
ordinária do Araguaia, estamos, cada vez mais, crian-
do condições especialíssimas para exportar nossos
produtos.

Há um relatório – chamo a atenção do Senador
Ramez Tebet para isso – do Departamento de Indús-
tria e Agricultura dos Estados Unidos segundo o qual
o Brasil nunca competiria com aquele país na expor-
tação de soja. Explicava, até coerentemente, que o
Brasil, embora possuísse terras extraordinárias e até
agricultores muito bem qualificados em termos de co-
nhecimentos técnicos, não possuía portos de custo
baixo e, muito menos, uma boa ferrovia para escoar a
produção. Pois bem. Agora já temos o Porto de São
Luís, que é o melhor do Brasil, um dos mais baratos
do mundo; temos a ferrovia Norte-Sul, extraordinária,
e a Ferrovia dos Carajás. Estamos em condições,
portanto, de competir, em matéria de preço, porque
qualidade para exportação a nossa soja tem.

Mas não é só a soja. Também, quanto aos pro-
dutos da pecuária, estamos em perfeitas condições
de competir. Ora, se chegamos a esse estágio, como
bem acentua o Senador Eduardo Siqueira Campos,
não podemos agora destruir tudo por conta de portari-
as mal concebidas, como essa, que infelicita a vida
dos produtores rurais, dos pecuaristas do meu Estado,
de Tocantins, Pará, Rondônia e Mato Grosso. E, como
disse aqui o Senador Ramez Tebet, Mato Grosso do
Sul possui um rebanho de 23 milhões de cabeças.
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Ora, aí está a economia brasileira pulsando,
precisando de ajuda, de incentivo, de compreensão,
e não de quem a puxe para trás.

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

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço ou-
tra vez o Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Por gentile-
za de V. Exa , porque o tempo é curto e é o segundo
aparte que faço.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Com mui-
to prazer, Excelência.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Apenas
para lembrar que o Estado do Mato Grosso do Sul faz
fronteira com o Paraguai. O surto no Município de Na-
viraí, está mais do que comprovado, originou-se de
um contrabando de gado do Paraguai para esse mu-
nicípio. Saiba V. Exa que o Paraguai é considerado um
país livre da febre aftosa, e o Brasil não. Como é que
pode? Essa é uma questão de mercado; é uma restri-
ção que se faz ao Brasil, sem dúvida alguma; é a con-
corrência. É muito simples, basta examinar o reba-
nho. Imagine V. Exa como está a classe produtora no
seu, no meu e em outros Estados. Em São Paulo, a
arroba custa R$42,00 e encareceu por nossa causa.
Faltou o produto.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – E, em
nossos Estados, caiu o preço.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Trata-se de
um grande faz-de-conta. Soube, não posso provar,
que está saindo carne do meu Estado com a emissão
de nota para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro,
pode; para São Paulo, não. O gado fica no meio do
caminho. Isso é um absurdo. O pronunciamento de
V. Exª é procedente. Cumprimento-o porque, ao
abordar o assunto, está defendendo, repito, a econo-
mia nacional.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Muito
obrigado, Senador Ramez Tebet.

Até compreendemos que os nossos competido-
res externos procedam de tal modo, mas, que o Mi-
nistério da Agricultura faça o mesmo, não consegui-
mos compreender. Não diria que se trata de sabota-
gem porque o Ministro Pratini de Morais é realmente
um brasileiro de grande patriotismo e espírito público.
Mas creio que S. Exa está sendo ludibriado por técni-
cos do seu Ministério, ao baixar uma portaria dessa
natureza.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço
também o Senador Amir Lando.

O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Senador Edi-
son Lobão, não poderia deixar de congratular-me
com V. Exª por abordar tema de interesse sobretudo
das nossas regiões do Norte, Nordeste e do Cen-
tro-Oeste também. Estamos sofrendo as mesmas
restrições que o Maranhão; estamos na mesma mar-
gem de risco absoluto. Isso significa que o nosso pro-
dutor rural sofreu até agora uma redução de 25%, que
poderá subir até 30% ou 40% do valor de comerciali-
zação da carne em outros Estados, tomando-se
como referência São Paulo. Por outro lado, veja, V.
Exª, que, do ponto de vista da sanidade animal, a car-
ne desossada não transfere, não carrega o vírus
eventual da aftosa. Então, essa é uma norma desne-
cessária, rigorosa, visando nos excluir do comércio
nacional. E o que ocorre? O prejuízo dos nossos
Estados: na produção, o desestímulo; na arrecada-
ção, a diminuição do produto. E, conseqüentemente,
cada vez mais acentuam-se as diferenças regionais.
É preciso levantar esta bandeira de V. Exª, que é, so-
bretudo, a bandeira da igualdade dos Estados federa-
dos. Essa bandeira interessa às nossas regiões, sim,
mas sobretudo ao País. Ou vamos enriquecer geran-
do riqueza como um todo, emprego e renda, ou, cada
vez mais, vamos acentuando a pobreza, a miséria e
as desigualdades regionais. Portanto, não poderia
deixar de parabenizar V. Exª por ferir essa questão.
Peço, suplico às autoridades competentes que olhem
com maior racionalidade a questão, principalmente
que não proíbam a comercialização da carne desos-
sada, como está sendo feito nesse momento. Muito
obrigado.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Veja o
Senado da República a importância desta questão.
Um Senador do tamanho cultural, do espírito público
do Senador Amir Lando chega a suplicar às autorida-
des brasileiras que olhem de modo diferente essa
questão, fundamental para o Brasil.

Ora, se criamos internamente tais restrições,
imagine o que se vai fazer lá fora com o sinete de um
Ministro de Estado brasileiro, que é o Ministro da Agri-
cultura. O que vão dizer os nossos competidores in-
ternacionais? Pois se as próprias autoridades brasile-
iras consideram assim o seu produto, de que modo di-
ferente podem eles considerar o nosso produto lá
fora? Devemos ter consciência do momento que está
sendo vivido pelo Brasil nesta matéria.

Ainda há pouco estava nesta tribuna a Senado-
ra Emilia Fernandes, dizendo das excelências da
agricultura do Rio Grande do Sul, que exportou tecno-
logia para muitos Estados, inclusive para o meu e
para o de V. Exª, Senador Amir Lando. Essa agricultu-
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ra é o caminho, junto com a pecuária, para o êxito
econômico do Brasil moderno também.

Não podemos ficar mergulhados no setor dos
serviços e um pouco na indústria – é importante sim,
mas a agricultura e a pecuária são fundamentais para
a solidez da economia brasileira.

Sr. Presidente, registro aqui, portanto, o meu
protesto contra o descaso com que tem sido tratada a
pecuária do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste
brasileiro. Comete-se uma omissão de gravíssimas
conseqüências para o País, pois se deixa consciente-
mente à míngua, como um condenado, um setor que
tantas esperanças e tantas expectativas oferecia
para a economia do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com a

palavra o Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. (Pa-

usa.)
Com a palavra o Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, volto à tribuna desta
Casa para somar meu protesto ao de milhares de
agentes de viagem de todo o País. Diversos Deputa-
dos Federais também usaram a tribuna da Câmara
dos Deputados para referendar o absurdo que algu-
mas empresas aéreas nacionais e a maioria das es-
trangeiras que atuam no País estão cometendo, na
medida em que estão reduzindo as comissões dos
agentes de viagem em 33%, por meio de um ato trai-
çoeiro e inaceitável, porque se trata de uma quebra
de contrato, merecendo, portanto, o nosso repúdio.
Vejam que o percentual de 33% representa muito,
pois a comissão não chega aos 9%.

Na semana passada, ocupei a tribuna desta
Casa para, juntamente com outros Senadores e De-
putados, denunciar esse fato. Aqui estou novamente
defendendo essa bandeira e vou fazê-lo nesta tarde
lendo um documento produzido por todas as entida-
des que representam os interesses dos agentes de
viagem e do trading do turismo no Brasil.

O documento vem subscrito pela Associação
Brasileira dos Agentes de Viagem (Abav), pela Fede-
ração Nacional do Turismo (Fenactur), pela Aviesp,
pela Favecc; pela Braztoa e pela Cntur.

Nos termos do Regimento, peço a transcrição
nos Anais da Casa do documento, que passo a ler:

“AGÊNCIAS DE VIAGENS DENUN-
CIAM CARTEL

Todas as entidades representativas
das agências de viagens brasileiras, em re-

união realizada dia 18-1-00, em São Paulo,
avaliaram os impactos econômicos e sociais
da decisão anunciada na semana passada
por diversas companhias aéreas estrangei-
ras e nacionais que, em menos de 72 horas,
decidiram reduzir em 33% a remuneração
dos profissionais do setor.

Alegando dificuldades administrativas,
tributárias, financeiras ou, simplesmente,
enviando comunicados apócrifos, via fax,
três das quatro companhias aéreas de ban-
deira nacional: Varig, em 13-1-00 e Tam,
em 14-1-00, secundadas pela Transbrasil,
em 18-1-00 – ainda não oficializado, surpre-
enderam os agentes de viagens brasileiros,
aderindo a mesma postura das três empre-
sas norte-americanas que iniciaram esse
drástico processo de corte em vários países
da América do Sul. Pela ordem: American
Airlines, em 10-1-00, United Airlines, em
13-1-00 e Continental, também em 13-1-00.

Os agentes de viagens brasileiros, que
respondem por 85% da produção aérea do
País, decidiram, por unanimidade, contestar
hoje na justiça e junto ao Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica – Cade, o abu-
so do poder econômico e a formação de
cartel praticados pelas empresas aéreas.

As agências de viagens brasileiras de-
nunciam ainda que a quebra unilateral de
contrato, que prevê a significativa redução
da sua remuneração para 6% e 7%, pagos
pelas empresas aeroviárias aos agentes de
viagens pelos serviços profissionais de pes-
quisa tarifária e emissão de bilhetes aéreos
internacionais e nacionais prestados ao con-
sumidor final, ocasionará um grande desem-
prego no Brasil; uma vez que 52 setores da
economia sofrerão os impactos negativos
gerados pela medida.

Com base nas estimativas da Subco-
missão de Turismo da Câmara Federal, pre-
sidida pelo Deputado João Pizzolatti, a crise
do desemprego no Brasil será agravada, po-
dendo resultar na redução de 46 mil postos
de trabalhos diretos e 416 mil indiretos. As
entidades representativas dos diversos seg-
mentos que compõem o setor, Abav Nacio-
nal, Aviesp, Braztoa, CNtur, Favecc, Fenac-
tur E Sindetur, reúnem mais de 12 mil em-
presas empregadoras, das quais 92% são
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pequenas e médias, com faturamento médio
de R$100 mil/mês cada.

Conforme estudos atuariais divulgados
em 1997, no XXV Congresso Brasileiro das
Agências de Viagens, no Rio de Janeiro, na
média, dos 9% da comissão paga pelas
companhias aéreas às agências de viagens
no país, a título de remuneração ajustada
entre as partes, sobram apenas 1,78%
como lucro e margem para reinvestimentos
em tecnologia e capacitação profissional. A
tentativa de reduzir a remuneração para 6%
e 7%, na prática, inviabilizará as próprias
metas traçadas pelo Governo Federal, que
considera indispensável e prioritário o de-
senvolvimento da atividade turística nacio-
nal e também considera estratégica no pro-
cesso de retomada do crescimento econô-
mico brasileiro. Aliás, de acordo com a pró-
pria Organização Mundial do Turismo –
OMT, de cada onze integrantes da popula-
ção economicamente ativa no Brasil, um
atua em atividade ligada à Indústria do Tu-
rismo, alicerçada na rede de distribuição
constituída pelas agências de viagens.

Neste cenário, os agentes de viagens
brasileiros decidiram abolir o conceito de
parceria até hoje existente nas relações
com as companhias aéreas e tratá-las como
meros fornecedores, reforçando como con-
ceito oficial da categoria a defesa e parceria
incondicional com o consumidor final.

Além das conseqüências negativas ca-
usadas pelo aumento do desemprego, os
brasileiros, usuários do transporte aéreo,
correm o risco de sofrer também outros efei-
tos negativos diretos, que poderão ser cau-
sados pelo desequilíbrio econômico e finan-
ceiro imposto às agências de viagens. Ou
seja, a ausência de rentabilidade mínima
para as agências de viagens poderá vir a
comprometer, por exemplo, o recolhimento
prévio das taxas de embarque – um serviço
gratuito prestado pelos profissionais do se-
tor aos consumidores que, se for suspenso
ou reduzido, acarretará um verdadeiro caos
nos aeroportos brasileiros, resultando em
atraso para os passageiros.

Os agentes de viagens brasileiros de-
cidiram ainda fortalecer a venda das compa-
nhias aéreas que não aderiram à quebra de
contrato, dando prioridade à VASP e às de-

mais empresas aéreas estrangeiras com
atuação no mercado brasileiro.”

Esse é o primeiro documento, Sr. Presidente,
que gostaria de ver transcrito nos Anais. Gostaria de
mostrar outro, para fazer justiça à única empresa
brasileira que não aderiu a esse desatino: a Vasp,
também subscrito por todas as entidades por mim
relacionadas no início e dirigido a todas as presidên-
cias das Abavs, dos Sindeturs e das diretorias da
Favecc, Braztoa e Aviesp.

Diz a carta:

Queremos registrar, oficialmente, e
enaltecer o apoio e a solidariedade da Vasp
aos Agentes de Viagens.

A Vasp – apesar de toda insistente e
forte pressão das demais companhias aére-
as – está mantendo firme e forte sua posi-
ção de companhia aérea dos Agentes de Vi-
agens: não vai reduzir nossa justa remune-
ração garantindo, assim, nossa capacidade
de assegurar qualidade de serviços e princi-
palmente emprego. É nosso dever corres-
ponder e retribuir esse apoio, concentrando
todo nosso esforço, capacidade e força de
vendas, nesta que é a “Nossa” cia. aérea:
Vasp.

Contamos com Vocês. Vamos incenti-
var as vendas Vasp”.

Assinam o documento os presidentes das enti-
dades relacionadas.

Como Senador e modesto empresário do ramo
de turismo, faço a mesma recomendação a todos os
agentes de viagem do Brasil: vamos boicotar quem
nos boicota, vamos prestigiar a VASP, que tem sido
verdadeiramente parceira dos agentes de viagem e
vamos repudiar aquelas que, lideradas por empresas
estrangeiras, levam as empresas nacionais a promo-
ver esse desatino.

Dando prosseguimento, Sr. Presidente, a um
posicionamento que tomei dias atrás, quando, desta
tribuna, comentando o mesmo assunto, disse que
apresentaria à Mesa do Senado vários requerimen-
tos, o que me cumpre fazer é levantar a vida dessas
empresas junto aos organismos do Governo brasilei-
ro; ver se essas empresas, nacionais ou estrangeiras,
estão efetivamente cumprindo com as obrigações as-
sumidas nesse acordo de cooperação; ver, por exem-
plo, se as empresas nacionais citadas estão pagando
criteriosamente as suas obrigações com a Previdên-
cia Social – e digo isso porque tenho notícia de que
não estão.
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Tenho em mão cópia de uma reportagem, publi-
cada pela revista Veja, que nos dá conta que estão
entre os maiores devedores da Previdência Social
brasileira exatamente as companhias aéreas que
cito: Transbrasil e Varig.

Então, Sr. Presidente, é preciso fazer a seguinte
colocação: se as atitudes tomadas pelas empresas
são no sentido de que elas equilibrem as suas contas,
vejamos primeiramente se elas cumprem as suas
obrigações para com o Governo.

Nesse sentido, apresento à Mesa, neste mo-
mento, requerimento dirigido ao Ministério da Defesa
para que a Infraero informe qual é o débito das com-
panhias aéreas, nacionais e internacionais, em ope-
ração no País, débito este relativo ao repasse das ta-
xas de embarque e demais taxas aeroportuárias. Te-
nho conhecimento de que essas empresas aéreas re-
cebem do passageiro a taxa de embarque e não a re-
passam para a Infraero. Ainda mais: qual o valor pago
pelas companhias aéreas em operação no País a títu-
lo de aluguel, arrendamento ou decorrente de cessão
para uso de guichês de atendimento, escritórios, han-
gares, depósitos etc. nos aeroportos brasileiros? E
saber se referidas locações, arrendamentos ou sim-
ples cessões são cobertas por contrato e se foram
precedidas da necessária licitação pública.

Igualmente estou requerendo ao Ministério da
Fazenda que solicite à Caixa Econômica Federal in-
formações sobre se as companhias aéreas citadas
estão cumprindo sua obrigação de pagamento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Requeiro,
ainda, informações ao Ministério da Previdência e
Assistência Social sobre se essas companhias estão
cumprindo suas responsabilidades com relação à
Previdência Social. Finalmente, solicito ao Ministério
da Defesa que indague ao Departamento de Aviação
Civil – DAC qual o número de bilhetes cedidos a título
de serviço e cortesia ou outros, não remunerados, a
cidadãos requisitados pelo DAC ou pela Infraero, com
a respectiva relação nominal e os trechos utilizados
nos últimos cinco anos.

Assim, Sr. Presidente, fica, mais uma vez, aqui,
registrado o meu mais veemente protesto em nome
desse segmento que representa hoje uma das ala-
vancas do desenvolvimento deste País; segmento
que, inclusive, corre o risco de gerar um desemprego
em massa face à irresponsabilidade das empresas
aéreas citadas, as quais, rompendo com seus contra-
tos unilateralmente, deixam o lado mais fraco à mercê
da própria sorte.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª.
será atendido na forma do Regimento.

Durante o Discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Lúdio Coelho, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce-
do a palavra à Srª Senadora Marina Silva, por vinte
minutos.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero me re-
ferir, nesta tarde, a um episódio ocorrido antes do
nosso breve recesso parlamentar, qual seja, a quase
votação da medida provisória que instituía mudanças,
através do projeto de conversão apresentado, no Có-
digo Florestal Brasileiro.

Por considerar o assunto de grande relevância e
em função dos debates que se processam neste mo-
mento quer na Câmara Técnica do Conama, quer na
Comissão incumbida de proferir parecer sobre a me-
dida provisória, onde, inclusive, já há uma audiência
pública acordada com o Presidente da Comissão, Se-
nador Jonas Pinheiro, é que retorno a essa discussão
a fim de ensejar o debate, com o destaque que mere-
ce, sobre as modificações que deverão ser realizadas
no Código Florestal.

O instituto das medidas provisórias tem sido jus-
tamente criticado até por parlamentares da base do
Governo. Além de seu caráter antidemocrático, da in-
tromissão do Poder Executivo sobre o Legislativo e
até dos prejuízos que causam ao corroborar as cons-
tantes convocações extraordinárias do Congresso,
as medidas provisórias, na maioria das vezes, atrope-
lam o debate sobre temas fundamentais para o País.

Mas estamos vivendo o raro privilégio de acom-
panhar, talvez em primeira mão, um amplo debate de-
mocrático sobre uma medida provisória. Em novem-
bro do ano passado, soubemos, na hora do almoço,
que, da pauta do Congresso, constava um projeto de
conversão de medida provisória em lei que pratica-
mente acabava com o instituto da reserva legal das
propriedades rurais e, ainda, propunha uma anistia
ampla, geral e irrestrita a todos os infratores à Lei nº
4.771, de 1965, conhecida como Código Florestal
Brasileiro.

Nesse particular, a medida provisória sob exa-
me foi, inclusive, motivo de intenso debate e, certa-
mente, apesar de se dar uma grande ênfase à diminu-
ição da capacidade de o Estado determinar reservas
legais, a idéia de anistiar todos os infratores do antigo
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Código Florestal, ora em modificação, teve um desta-
que significativo na mídia.

Junto com algumas ONGs (Rede Mata Atlânti-
ca, Inesc, ISA etc.), com apoio do Ministério do Meio
Ambiente – e é bom que se frise que houve uma parti-
cipação dessa pasta, por meio do seu Secretá-
rio-Executivo e do próprio Ministro Sarney Filho, da
Dr.ª Mary Helena Allegretti – e, enfim, dos órgãos liga-
dos ao próprio Ibama, que tiveram participação na ar-
ticulação dessa discussão com os Parlamentares, no
caso, eu, os Deputados Fernando Gabeira, Luciano
Pizzatto e outros que, independentemente de siglas
partidárias, têm, de alguma forma, identificação com
a questão ambiental, bem como com a compreensão
de Líderes do Governo, conseguimos evitar a vota-
ção e fazer com que o Projeto voltasse à Comissão
Mista encarregada de apreciar a matéria.

Na Comissão, com os Deputados Fernando Ga-
beira, Luciano Pizzatto e Ronaldo Gonçalves, conse-
guimos convencer o Relator, Deputado Moacir Miche-
letto, e o Presidente, Senador Jonas Pinheiro, da con-
veniência do adiamento, por uma semana, da vota-
ção do Projeto. Embora eu estivesse impossibilitada
de comparecer pessoalmente à reunião da Comis-
são, nosso Líder na Câmara, Deputado José Genoí-
no, juntamente com os Deputados que já mencionei
anteriormente, convenceram toda a Comissão a abrir
a discussão, prorrogando até março o prazo para que
o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
por meio de sua Câmara Técnica sobre o Código Flo-
restal, apresentasse uma proposta de consenso, a
qual todos os segmentos interessados pudessem
apoiar.

É evidente que nada disso seria possível se não
fosse o vigoroso movimento que a sociedade, os ci-
entistas e as ONGs fizeram, demonstrando a reper-
cussão catastrófica que uma resolução açodada po-
deria ensejar. É claro que contamos também com o
apoio da imprensa, que divulgou maciçamente os epi-
sódios referentes às mudanças casuísticas no Códi-
go Florestal, pelas quais o art. 44 recebia quase 70
emendas, transformando o antigo Código num verda-
deiro Frankenstein.

Recentemente, tivemos uma notícia muito boa:
a Câmara Técnica do Conama apresentou sua prime-
ira versão de medida provisória, que já conta com a
concordância do Relator, Deputado Micheletto, em
70% de seu conteúdo. Sobre os 30%, com certeza te-
remos um bom debate e um bom combate. Porém,
espero que possamos, de forma civilizada e atentos
para os problemas ambientais do nosso País, resol-

ver essas divergências para o bem do andamento
dos trabalhos.

Essa Câmara Técnica, sob a coordenação do
Ministro do Meio Ambiente, conta com a participação
da Confederação Nacional da Agricultura e da Indús-
tria, da Associação Nacional dos Municípios e de
agências estaduais de meio ambiente, além de ONGs
e de Governos estaduais. Mas esse é apenas o pri-
meiro rascunho que estará disponível na Internet e
ainda será discutido em cinco audiências públicas
nas cinco regiões do País, a partir de fevereiro. Por-
tanto, a Câmara Técnica do Conama está no caminho
para um consenso satisfatório para todos os segmen-
tos interessados.

Sr. Presidente, faremos também uma audiência
pública, essa sob a responsabilidade da Comissão,
que tem como incumbência proferir parecer sob o
projeto de conversão. O Senador Jonas Pinheiro já
está em contato com o meu gabinete, e estamos or-
ganizando, por intermédio de nossas assessorias,
essa audiência pública.

No próximo dia 2 de março, cumprindo acordo
feito com o Senador Jonas Pinheiro e o Deputado Mo-
acir Micheletto, já está confirmada a realização de
uma sessão extraordinária do Conama, quando será
finalmente aprovada uma nova versão para a Medida
Provisória 1.956/44. Só então a proposta será enca-
minhada à Comissão Mista para aprovação. O Depu-
tado Moacir Micheletto anunciou também a realiza-
ção de uma audiência pública na Comissão para de-
bater a matéria.

Alguém poderia dizer: não seria muita conversa
para uma medida provisória? O que está em jogo é
um desafio que exige responsabilidade de todos nós.
O nosso País possui uma vocação agrícola indiscutí-
vel e, ao mesmo tempo, um patrimônio natural inegá-
vel. Como combinar o desenvolvimento agrícola com
a conservação de um patrimônio que deve servir a
esta e as futuras gerações? Como garantir uma agri-
cultura voltada para a segurança alimentar, geração
de renda e emprego e ao mesmo tempo conservar a
nossa biodiversidade, utilizando-a racionalmente?

Quando essa medida provisória foi lançada em
1996, aumentava indiscriminadamente a reserva le-
gal na Amazônia em 80% da propriedade rural em
área com fitofisionomia de floresta. Na época mani-
festamo-nos criticamente, porque medidas de caráter
genérico, com toda diversidade de sustentação na
Amazônia e ainda com a dificuldade na fiscalização,
poderiam provocar impacto ainda maior.

Quanto a esse aspecto, gostaria de fazer uma
observação. A medida provisória, como foi apresen-
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tada, fez um reagrupamento dos setores conservado-
res, com posições contrárias à preservação do meio
ambiente, e, da forma como ela estava colocada, não
trazia uma grande contribuição. Até porque, como o
Ibama não tem instrumentos de fiscalização e contro-
le, levou o estímulo a uma espécie de ação clandesti-
na e à ilegalidade generalizada, o que foi motivo de
debate, visando o seu aperfeiçoamento. Nas edições
seguintes, algumas alterações foram feitas. A princi-
pal delas refere-se à exceção para propriedades com
menos de 100 hectares, atendendo às áreas de as-
sentamento, como é o caso dos vários projetos de as-
sentamento que temos em toda a Amazônia. Para as
propriedades de até 100 hectares, não se fariam ne-
cessárias essas exigências, até porque, em se tratan-
do de pequenas propriedades, o impacto ambiental é
bem menor. O impacto social é claro que é maior, na
medida em que essas populações, na maioria das ve-
zes, não têm como pagar as multas e não podem ficar
privadas de colocar as suas roças de subsistência.

Na verdade, a iniciativa mais adequada seria
trabalhar com o zoneamento ecológico-econômico no
âmbito de cada Estado, como também no plano regi-
onal e nacional. Diga-se de passagem que o zonea-
mento ecológico-econômico já está sendo realizado
no meu Estado com uma primeira versão, já concluí-
da. Trata-se de uma das peças mais atualizadas, em
termos de zoneamento ecológico-econômico, desde
os 10 anos de promulgação da Constituição de 1988,
em que se tornou essa peça fundamental para o de-
senvolvimento econômico dos Estados que queiram
fazer o seu desenvolvimento baseado na variável da
sustentabilidade.

O Acre acaba de concluir essa versão e, com
certeza, servirá de exemplo e modelo para vários
Estados da Amazônia. Nesse caso, as áreas em toda
a Amazônia, por exemplo, seriam conservadas ou uti-
lizadas nas dimensões definidas segundo sua voca-
ção, de acordo com observações técnicas e o interes-
se público expresso no zoneamento.

É bom que se diga que o zoneamento não é
apenas uma peça técnica; ele também é uma peça
em que se inscrevem o caráter social, cultural, as re-
lações políticas das comunidades que manejam es-
ses recursos. Portanto, o resultado do zoneamento,
talvez como processo de discussão, de debate, de
pactar-se uma proposta de desenvolvimento seja
mais importante do que a peça no seu resultado final.

Realizamos reuniões com comunidades de ex-
trativistas, de madeireiros, de pecuaristas, formando
uma química social voltada para o interesse do de-
senvolvimento do nosso Estado, que, com certeza, se

Deus quiser, trará uma grande contribuição para o de-
senvolvimento da Amazônia.

Esse já é um dos avanços da proposta que vem
sendo discutida pela Câmara Técnica do Conama, ou
seja, as dimensões da reserva legal em cada região
do País poderiam variar não de acordo com porcenta-
gens arbitrárias, mas de acordo com o planejamento
participativo feito a partir do zoneamento. É claro que
isso só poderia ser feito onde houvesse zoneamento
com metodologia compatível.

Outras propostas constantes do relatório do De-
putado Moacir Micheletto estão sendo definidas pela
Câmara Técnica. Certamente, no momento adequa-
do, estaremos debatendo essas propostas tanto na
Comissão Mista da Medida Provisória quanto em au-
diência pública já anunciada pelo Deputado Moacir
Micheletto e pelo Senador Jonas Pinheiro.

De sorte que considero oportuno o momento
para estarmos debatendo esta questão. Muito embo-
ra o Código Florestal careça de mudanças, não seri-
am necessariamente no rumo em que estavam sendo
tomadas no Projeto de Convenção, que quase foi
aprovado em uma sessão do Congresso Nacional no
apagar das luzes do período legislativo.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Ouço
V. Exª, meu vizinho do Estado de Rondônia, com pra-
zer.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Senadora
Marina Silva, V. Exª traz hoje a esta Casa uma matéria
da maior importância, sobretudo para a nossa Região,
a Região Norte. Os Estados que compõem a região
Norte são sempre os vilões da história do desfloresta-
mento, da falta do senso de conservação e de preser-
vação do meio ambiente. Fala-se muito sobre a Lei de
Zoneamento. Em vista disso, aproveito para dizer,
além de parabenizá-la pelo discurso proferido nesta
tarde, que o Estado de Rondônia saiu na frente em re-
lação a essa questão. Estamos com a nossa Lei de Zo-
neamento praticamente pronta, depois de quase oito
anos de árduo trabalho que envolveu toda a comuni-
dade do Estado, toda a comunidade científica e técni-
cos do mais alto nível. Uma enorme quantia em dinhei-
ro foi despendida nesse sentido, foram realizadas, por
fim, as últimas audiências públicas objetivando fechar
toda a questão e, numa data próxima, talvez em mar-
ço, na reabertura dos trabalhos da Assembléia Legis-
lativa, o Poder Executivo estará enviando ao Poder Le-
gislativo a nossa Lei de Zoneamento Socioeconômico
e Ecológico do Estado de Rondônia. Concordo plena-
mente com o que disse V. Exª a respeito dessa ques-
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tão da reserva florestal obrigatória, ou seja, que ela
deve ser tratada muito mais em razão da Lei de Zonea-
mento de cada Estado, que saberá resolver seu pro-
blema e equacioná-lo segundo suas características.
Portanto, estou de acordo com o seu posicionamento
e faço esse registro em homenagem sobretudo ao
meu Estado, que saiu na frente no que tange a essa
questão.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Moreira Men-
des, e penso que a nossa contribuição, enquanto Se-
nadores, se refere a estimular e incentivar os nossos
governantes para que, no âmbito dos nossos Estados,
esse zoneamento possa ser uma peça viva, não ha-
vendo uma conformação – na hipótese de ter sido feito
o zoneamento, alegar-se que a lei seria mórbida, não
tendo acompanhado a dinâmica do processo social e
econômico. Essa lei é viva e faz parte de um processo
de conciliar as melhores formas de praticar o desen-
volvimento econômico e social dos nossos Estados.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Permi-
te V. Exª um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Nobre
Senadora Marina Silva, agrada-me sobremodo parti-
cipar, com V. Exª e com aqueles que se interessam
por esse assunto, dessa discussão, trazida em bom
momento nesta tarde de segunda-feira ao Senado
Federal. Talvez não haja nada mais importante do
que o zoneamento agroecológico que cada Estado
deveria realizar como forma de orientar, de balizar o
seu desenvolvimento sustentado. Talvez os Estados
da região que representamos, Região Norte – V. Exª é
do Acre, o nobre Senador Moreira Mendes, de Ron-
dônia, que também comenta com visível alegria a já
realização por seu Estado desse levantamento, des-
se exame, dessa análise, que vai permitir a todos
quantos queiram explorar o potencial agroeconômico
que existe nessa região a observação à preservação
ambiental, ao respeito ao ambiente em que o homem
vive. Observando esses parâmetros, certamente te-
nhamos saído na frente e levado alguma vantagem
nesse sentido, porque outros Estados, ao estabele-
cer seu processo de desenvolvimento de uma forma
açodada, mais apressada, até então despreocupada,
uma vez que o apelo ambiental não era tão forte
como o de hoje, devastaram as suas matas e criaram
problemas para as suas nascentes, para os seus rios
e certamente danificaram, e muito, o meio em que
vive o ser humano, diferentemente do que efetiva-
mente vai acontecer nos Estados da Região Norte,

que estão tendo essa preocupação. É com alegria
que informo a V. Ex.ª e aos colegas que participam
dessa discussão nesta tarde no Senado que o Tocan-
tins também já realizou o seu levantamento agroeco-
lógico. Foi um trabalho profundo, feito com a contribu-
ição da Embrapa e pôde oferecer ao Tocantins e
àqueles que querem participar desse extraordinário
momento, que aquele Estado está vivendo no estabe-
lecimento do seu processo de desenvolvimento sob a
condução firme, serena e competente do Governador
Siqueira Campos. Temos uma peça que nos permite
verificar quais são as restrições ao uso da terra, quais
são as possibilidades de aproveitamento do uso do
nosso potencial, uma vez que o Tocantins, de forma
muito interessante, tem no seu território um fenôme-
no que poucos Estados têm, que é o encontro de três
ecótonos diferentes. Temos ali o Pantanal Ma-
to-grossense, a Floresta Amazônica e o semi-árido do
Nordeste, cada qual com a sua peculiaridade, gritando,
a viva voz, a cada um de nós que ali vivemos, que que-
rem sobreviver. Os ecótonos com a riqueza de sua fa-
una e flora querem sobreviver até para contribuir com
a sobrevivência do homem. De forma que, fico feliz
em saber que o Acre e Rondônia estão em estágio
avançado e o Tocantins realizou e espero que todos
os Estados da Região Norte possam dar exemplo às
regiões que têm uma concentração maior de riqueza
e de recursos e para que possam observar e quem
sabe estabelecer um processo de recuperar suas ri-
quezas naturais tão importantes para a vida do ho-
mem.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Ex.ª, Senador Leomar Quin-
tanilha e o incorporo a meu pronunciamento. Digo que
os Estados desenvolvidos do nosso País, nessa no-
menclatura “desenvolvido”, têm algo a ser questionado,
até porque, com todo o respeito e carinho que tenho
pelo povo de São Paulo, pela cidade mais desenvolvida
do nosso País, em relação a nós que moramos na peri-
feria, a mim, quando era criança, sempre que tínhamos
algum problema, colocávamos todas as nossas espe-
ranças em São Paulo. Eu pensava: “Bem, tudo o que
não sabemos fazer aqui, em São Paulo, eles sabem fa-
zer.” Era assim que era a mentalidade do seringueiro e
assim que foi a mentalidade de boa parte de nós que
vivíamos nos Estados “menos desenvolvidos”.

Hoje, quando saímos do aeroporto de São Paulo,
passando à margem do Rio Tietê, pensamos: “Meu
Deus, que desenvolvimento foi esse que destruiu o rio
que passa por dentro da cidade!” Uma bênção que pas-
sa dentro da cidade, hoje, é como se fosse uma lixeira.
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Então, temos de questionar que o desenvolvi-
mento ocorrido em outras regiões foi a um custo mui-
to caro para o meio ambiente, a um custo muito caro
do ponto de vista das demandas sociais, porque são
as populações mais pobres que acabam pagando
mais caro por esses desastres, como agora estamos
vendo no Rio de Janeiro, com o vazamento do petró-
leo.

Na nossa região, em que pese todo o processo
demorado, podemos até agradecer a Deus por essa
demora, porque ela nos deu tempo para assimilarmos
e aprendermos aquilo que não queremos no nosso
desenvolvimento. E o esforço do zoneamento ecoló-
gico-econômico, o esforço da variável da sustentabili-
dade na matriz de desenvolvimento da nossa região,
a combinação de vários modelos econômicos que
não sejam apenas aqueles voltados para as ações de
monocultura, como se pensava anteriormente, ou
para a incidência em um único produto como, por
exemplo, a exploração de madeira. A Amazônia é di-
versificada e, portanto, as suas atividades econômi-
cas também devem ser da mesma forma. Não há
como termos uma pressão apenas sobre um determi-
nado recurso natural, senão será o fim deste.

De sorte que a aprendizagem que temos da rea-
lidade de Estados que tinham uma cobertura vegetal
invejável, como é o caso da Mata Atlântica, e que hoje
tem apenas 8% dessa cobertura, é a de que, graças a
Deus, de toda a nossa Amazônia, temos talvez 12%
de ação antrópica nesta região. O meu Estado do
Acre possui apenas 9%, no máximo, de ação antrópi-
ca; o resto ainda é área preservada.

Assim, o “devir” ainda está realmente no devir.
Devemos planejar o nosso futuro, de maneira que o
nosso presente seja rico em determinação, em com-
promisso ético, para que, no futuro, as próximas gera-
ções possam usufruir dos bens que, em outros Esta-
dos, já não são os mesmos dos seus antepassados.

Muito obrigada.

Durante o Discurso da Sra. Marina Sil-
va, o Sr. Edison Lobão, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar-
do Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Campos)
– Concedo a palavra ao eminente Senador Amir Lando.

S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, não poderia deixar de passar ao largo fato que
ocorre hoje no Estado de Rondônia.

O Governador do Estado de Rondônia. Sua
Excelência o Governador do Estado, por imperativos
da Lei Camata e da Lei Complementar nº 96, acaba
de promover a demissão de quase 10 mil servidores
estaduais num universo de 34 mil. Um terço dos servi-
dores públicos de Rondônia estão hoje na desolação
do desemprego, no desespero de não poder prover o
sustento da família. O temor, o medo, a incerteza e a
dor infestam a família rondoniense.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a lei é drás-
tica. A emenda à Constituição Federal dispondo que o
gasto com pessoal não pode ultrapassar 60% teve o es-
copo de possibilitar investimentos nos serviços essenci-
ais que o Poder Público deve prover para propiciar vida
digna à população, para oferecer ao cidadão condições
de realizar, em plenitude, seus sonhos, suas esperan-
ças e poder desenvolver-se como pessoa humana
como um todo, no plano físico, mental e espiritual.

O desemprego que ronda o País atinge quase
10 mil lares de rondonienses. Poderão dizer que é
meramente a aplicação da lei e da Constituição, mas
isso diz pouco, Sr. Presidente, porque o Estado de
Rondônia está em situação de penúria, como os de-
mais Estados periféricos, discriminados, que vivem
uma situação de desigualdade insuportável e que são
tratados com o rigor brutal do Governo Central. Não é
com a mesma complacência que trata o Banespa e o
Beron, por exemplo. Lá, os rigores; aqui, os favores.
Lá, o povo tem que economizar. Explico: a adminis-
tração, demitindo quase 10 mil servidores, economi-
zará R$7 milhões por mês. Obrigam-nos a pagar uma
dívida que, hoje, se aproxima de R$8 milhões por
mês e que, em janeiro, deve saltar para R$10 mi-
lhões, numa arrecadação total de R$54 milhões men-
sais. Vamos chegar ao patamar não de 13%, que era
o limite previsto, mas de quase 20% da arrecadação
total do Estado. Repito: Será que vamos suportar
essa brutal discriminação? Será que devemos aceitar
de maneira servil a posição intransigente do Governo
central e ter de despedir quase 10 mil servidores,
para fazer economia de apenas R$7 milhões por
mês?

É realmente insustentável a situação, Sr. Pre-
sidente!

Antes era com o FEF e, agora, com o DRU: aba-
te-se da participação do Estado de Rondônia, no mí-
nimo, R$7,5 milhões por mês, o que daria para cobrir
os gastos com pessoal e evitar a desgraça que atinge
10 mil famílias no Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, não podemos, de maneira nenhu-
ma, aceitar as condições que nos são impostas. Não
podemos arcar com uma dívida que foi estabelecida
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para o Estado de Rondônia sem que esses recursos ti-
vessem sido aportados para melhoria, para investimen-
tos no mesmo Estado. Não podemos suportar mais
essa dívida de R$550 milhões contraída durante a ad-
ministração federal do Banco do Estado de Rondônia.
Quase 50% da dívida do Estado provém dessa inde-
cência, dessa imposição ilegal, injusta que agora o povo
de Rondônia repudia, por meio deste Senado, na minha
pessoa, como representante daquela comunidade.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, se estivésse-
mos reduzindo os juros da dívida do Estado, por certo
abatendo também a dívida do Beron, o Estado de Ron-
dônia não estaria pagando mais que dois ou três mi-
lhões por mês por uma dívida que realmente foi consti-
tuída, mas que nos foi imposta sob a forma do poder
do mais forte sobre o mais fraco; que exige e não tran-
sige; e que quer extrair uma vantagem ilícita à custa da
fraqueza de Estados federados como Rondônia.

Nós brasileiros de todos os recantos do País
que fomos fazer Rondônia tínhamos em mente um
Estado promissor, pela fertilidade do solo, pela gran-
deza e, sobretudo, pelo heroísmo de um povo que
não mediu esforços e adversidades para fazer brasi-
leira, também, aquela parte da Federação. Ali lança-
ram o grão, e o fruto aos poucos foi sendo colhido.
Semearam vidas e enterraram os sonhos dos mortos
pela malária e outras endemias rurais. Um povo he-
róico, obstinado por fazer crescer o Brasil, deslo-
cou-se para aquela região com esperança e sonhos
de melhores dias.

Agora, Sr. Presidente, o aperto federativo faz
com que, aos poucos, cada vez mais, seja diminuída
a possibilidade de crescimento e de progresso na re-
gião, que vai exigindo mais recursos. Estamos diante
de uma demissão em massa. Trata-se de uma demis-
são linear que atinge todos os servidores com cinco
anos menos um dia da publicação da Constituição de
1988, ou seja, todos os servidores que foram contra-
tados a partir de 5 de outubro de 1983. São pessoas
que se dedicam, há dezessete anos, ao serviço públi-
co, em uma localidade longínqua e adversa e que
precisou contratar mão-de-obra como estímulo para a
fixação do homem. Quando uma notícia dessa natu-
reza chega, não podemos deixar de ser solidários
com esses servidores que vivem um drama pessoal e
familiar. É um verdadeiro estado de choque que tal-
vez anteceda a revolta, o caos e a desagregação.

A demissão de10 mil servidores causa lídimo
cenário de choque. Não vamos discutir a repercussão
que isso trará ao comércio local e ao setor produtivo
em geral. Perde-se muito mais, perde-se sobretudo a
esperança, em virtude da devastação provocada pelo

desemprego. Perde-se, sim, a expectativa de viver
nessa região. E vemos que, com o desemprego, a fa-
mília, célula mater da sociedade, também sofre golpe
mortal no núcleo de seus valores, relacionados dire-
tamente à mesa farta, à educação regular dos filhos,
hoje condenados a abandonar os bancos de escola,
ameaçados de não ter o pão de cada dia para a so-
brevivência digna e justa.

O direito ao trabalho é tão sagrado como o direi-
to à vida por ele provida, mas agora se nega essa
chance, afrontando-se o texto da Constituição, que
menciona no capítulo Dos Direitos Sociais, art. 6º (o
direito ao trabalho). A República fundamenta-se nos
valores sociais do trabalho e na livre iniciativa, confor-
me estabelece o inciso IV do art. 1º da Carta Magna;
onde estão essas letras e normas programáticas, se
não cumprem as funções imperativas para a sobrevi-
vência de uma sociedade justa e democrática?

Aqui as leis foram sendo feitas compelindo o
Estado a demitir, sem piedade, sem sentimento, obe-
decendo apenas o comando gélido da lei. Aqui, Sr.
Presidente, são estabelecidas sanções, drásticas, rí-
gidas para aquelas unidades da Federação que não
obedeçam o texto draconiano da lei, tais como: “Os
Estados, o Distrito Federal ou Municípios que estive-
rem acima dos limites estabelecidos na Constituição
sofrerão retaliações como a suspensão de repasses
de verbas federais ou estaduais, a vedação de con-
cessão direta ou indireta de garantias da União, a
contratação de operações de crédito junto a institui-
ções financeiras federais”.

Veja, Sr. Presidente, no particular impõe-se uma
espada não de Dâmocles, mas uma espada que,
como a guilhotina, cortará a cabeça daquelas unida-
des da Federação que não se ajustarem ao rigor da lei.

O Congresso preceituou, contra o meu voto, a
condenação ao desemprego num momento de crise,
de recessão, quando a arrecadação diminui, ora por-
que se abate da participação dos Estados 20% da ar-
recadação global, por intermédio da DRU, substituta
do FEF; ora porque se estabelece uma Lei Kandir,
que mais uma vez beneficia a União, mas prejudica
os Estados, sendo que a compensação por ela esta-
belecida até agora é letra morta, é nenhuma; ora tam-
bém pelas renúncias fiscais, não para as regiões sub-
desenvolvidas ou atrasadas como a nossa, como é o
Estado de Rondônia, mas sobretudo para os grandes
empreendimentos do Centro-Sul, como tem sido nas
privatizações, na atuação natural do BNDES.

Por isso, Sr. Presidente, estamos diante de uma
situação dramática, não justificada pelo texto da lei
nem por sua aplicação. Fizemos uma lei injusta, im-
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própria, que não se ajusta às peculiaridades locais. A
lei não pode ser essa abstração brutal para um País
como o nosso, imenso e continental. Existe um princí-
pio geral de direito pelo qual a lei deve ser regida pelo
lugar – locis regit actum. Essa é a idéia do ajuste às
peculiaridades locais. Se tivesse refletido melhor, o
Congresso Nacional certamente teria feito exceções
aos Estados em processo de desenvolvimento ou em
condições tão desvantajosas como as do Estado de
Rondônia e outros da Federação.

Sr. Presidente, não gostaria de ver a destruição
das famílias condenadas ao desemprego. Não gosta-
ria que essas crianças que ainda têm o que comer
passassem pela restrição na dieta de cada dia, e que
aos poucos fosse a fome engolindo-lhes o corpo,
transformando-as em figuras ressequidas, em que o
esqueleto da morte já aparece inteiro debaixo de uma
pele sem cor e desidratada, sem nenhuma condição
de sobrevivência. Não gostaria de ver as pessoas do
meu Estado exibidas amanhã na televisão, como vejo
hoje – e aqui também ofereço a minha solidariedade
às pessoas que passam fome pelo Brasil afora, princi-
palmente ao povo do Nordeste –, figuras que não têm
mais nenhum sinal de vida, que mais parecem múmi-
as de três a quatro séculos, saídas dos sarcófagos,
andando com pernas tímidas e com dificuldades para
se equilibrar. Não quero ver em Rondônia, Estado pu-
jante e possuidor de riquezas naturais incalculáveis, a
fome, o desespero, a dor de cada família, talvez con-
denada a essa condição de vida infra-humana.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Senador
Amir Lando, V. Exª. me concede um aparte?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com mui-
to prazer, ouço o nobre Senador Moreira Mendes.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Eminente
Senador Amir Lando, hoje, efetivamente, é um dia de
tristeza para nós, rondonienses, porque temos que
conviver com essa dura realidade da demissão de
quase 10 mil servidores públicos. É uma situação dra-
mática. Entendo que é o cumprimento da lei, como V.
Ex.ª muito bem relatou, e concordo inteiramente com
seu pronunciamento. É um remédio amargo, que não
podia deixar de ser ministrado, porque assim impõe a
lei. Quero, portanto, hipotecar minha solidariedade a
todos esses 10 mil servidores demitidos. Aproveito o
ensejo, eminente Senador, para tecer alguns comen-
tários e relevar alguns tópicos do seu pronunciamen-
to que julgo devem ser, de certa forma, referendados
e lembrados, para que isso fique marcado na nossa
população. Primeiramente, como já afirmei várias ou-
tras vezes aqui neste Senado, Rondônia parece ser
efetivamente o quintal da República. Assim como to-

dos os Estados do Norte, é um Estado de periferia,
tratado desigualmente em relação aos outros entes
da federação. O Governo federal trata os desiguais
de forma igual, o que é mortal para Estados novos
como Rondônia. Neste momento, eminente Senador,
deixo claro que grande parte de tudo o que está acon-
tecendo em Rondônia é fruto da irresponsabilidade
do Governo anterior e dos maus gestores do Banco
Central que estiveram à frente do Beron – Banco do
Estado de Rondônia –, por ocasião do RAET – Regi-
me de Administração Especial Temporária. Esses ci-
dadãos, que não têm nenhuma vinculação com o
Estado, que não sabiam sequer onde ficava Rondô-
nia, souberam apenas no dia em que foram para lá le-
var Rondônia a esse caos. Da economia a que V. Exª
se referiu, de 7 milhões de reais, só o que Rondônia
paga, por conta do desastre da administração do
Banco Central no RAET, soma hoje quase 4,5 mi-
lhões, eminente Senador que me questionava há
pouco, mais da metade daquilo que o Governo está
economizando com a demissão, feita por força de dis-
posição legal. No entanto, esses administradores do
Banco Central estão empoleirados nos seus cargos
de altos salários aqui em Brasília e sequer dão res-
postas ao povo de Rondônia, ao Governador e aos
Senadores aqui presentes. Os três Senadores de
Rondônia se rebelaram contra a posição do Banco
Central e, até este momento, nada foi feito nessa dire-
ção. É preciso lembrar ainda, eminente Senador, que
pagaremos por trinta anos essa conta; por trinta anos
Rondônia pagará essa dívida, que não foi o Estado
que fez, não foi sua população, foi o desatino, o des-
governo do governo anterior e a irresponsabilidade
daqueles que tomaram conta do Beron durante a ad-
ministração manuseada pelo Banco Central.

De sorte que quero somar-me a V. Exª nesse
pronunciamento, no sentido de hipotecar minha total
solidariedade a todos aqueles servidores que hoje es-
tão lá desprovidos dos seus empregos. Que eles sai-
bam que o que está sendo feito é por força de determi-
nação legal e, se não houvesse o desatino do governo
anterior, e esse absurdo que se fez com o Beron, com
a Ceron, além de outros inúmeros escândalos no Esta-
do pelo governo anterior, talvez não fosse necessária a
demissão dessas 10 mil pessoas hoje.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador Moreira Mendes, entendo que V. Exª – como
não poderia deixar de ser – não tem o coração de pe-
dra para não se sensibilizar com o drama dos demiti-
dos. E nisso parabenizo V. Exª.

Não vou entrar na discussão das causas de
toda a dívida do Estado, que é pequena, se compara-
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da a outras unidades da Federação, sobretudo quan-
do nos referimos ao Beron, temos que estar assentes
num ponto: não foi o rondoniense nem o Governo de
Rondônia que gerou essa dívida. Foi, sim, a interven-
ção do Banco Central, que aumentou uma dívida que
somava 30 milhões – que já vinha de outro Governo
–, ora referida como sendo de 50 milhões, e que fez
crescer essa dívida a R$ 600 milhões.

Estamos pagando pelo desatino, sobremodo,
de uma administração malfadada do Governo Cen-
tral, e agora a conta é paga por todos nós. Quando
aqui nos referimos a esse assunto, exatamente dizía-
mos que, se não tivéssemos a conta Beron, a dívida
do Estado não passaria de 3 ou 4 milhões, números
que conferem exatamente com o que diz V. Exª. Essa
é a situação abstrata, a situação – poderíamos dizer –
do contexto legal e constitucional. Contudo, a situa-
ção real dos demitidos, essa, sim, sobremodo, nos
preocupa. E poderíamos aqui buscar alternativas, pri-
meiro fazendo crescer a arrecadação, porque sabe-
mos que, no Estado de Rondônia, como de resto em
todo o País, o sistema tributário é um “queijo suíço”
para a invasão, para a fuga tributária, para a prática
de crimes tributários.

Não temos estrutura. E o que vai acontecer?
Mais de dois mil servidores da educação deixarão
certamente de instruir os nossos jovens no Estado de
Rondônia, para ser exato, em torno de 2.200. Mais de
1000 servidores da área da saúde também não vão
poder atender à demanda da doença que é tão ampla
na nossa região, uma região endêmica, uma região
como sabemos suscetíveis a toda sorte de endemias
tropicais. E sobremodo, mais de 200 médicos, além
de bioquímicos, tão essenciais à pesquisa do plasmó-
dio causador da malária.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nesta hora, quando vemos aqui esta lista negra das
demissões, sabemos que por de trás disso há muito
desespero, sofrimento e dor; sabemos que não pode-
ríamos deixar aqui de manifestar nosso sentimento
de pesar e nos colocar à disposição para buscar alter-
nativa a um drama capital e tão doloroso às popula-
ções do nosso Estado.

Dessa maneira como se legisla, não vamos de
maneira nenhuma reduzir as disparidades regionais,
vamos cada vez mais acentuar os bolsões de pobreza.
Temos que agora sustentar a floresta em 80% em cada
propriedade rural, como se nós, rondonienses, fôsse-
mos condenados a ser guardas florestais da Floresta
Amazônica, preservando um patrimônio não para o
País, mas, sim, para as potências internacionais, cada

vez mais, ocuparem nosso território e desfrutarem
das riquezas que, no legado divino, nos foram deferi-
das.

Está aí uma situação dantesca a ser resolvida.
Sou solidário à busca de alternativas, primeiro, fazen-
do reduzir a cobrança de uma dívida injusta e inexis-
tente contra o Estado de Rondônia, para que, aumen-
tando a arrecadação e a participação no fundo dos
Estados, tenhamos condições de estabelecer uma re-
lação favorável aos servidores.

Estou pronto para colaborar com todo empenho
para reverter esse quadro insustentável. Para isso,
coloco esse mandato que é do povo de Rondônia
para buscar alternativas viáveis para solução do dra-
ma dos demitidos.

Será que vamos sempre gerar desemprego,
fome, miséria? Vamos ceifar a esperança em definiti-
vo, Sr. Presidente? Será que as famílias que perdem
o emprego e a escola hoje, amanhã não entrarão nos
contingentes da violência? E, aí, viremos com uma
solução mágica: “Vamos acabar com as armas, por-
que a violência se faz apenas com a compra de armas
de fogo.” Não podemos mais continuar mentindo a nós
mesmos nem à Nação. Vamos encarar os fatos. Nes-
sas famílias em que faltará o pão de cada dia, por certo
faltará também a sustentação aos valores morais, e a
prostituição também será um ingrediente do futuro.

É esta a situação que queremos para o Brasil: de-
sempregar para condenar à morte, pelo roubo, pelo cri-
me, ou condenar à miséria, à desorganização moral e
ética da família brasileira? Não, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, haverá outra forma para construir a
Nação que não será pelo desastre do desemprego e da
miséria. Haverá outro caminho da solidariedade e da
justiça social. É preciso nos compenetrarmos de que a
Nação brasileira é um todo, é uma realidade pior do que
pensamos neste “País de Alices”, nesta ilha das maravi-
lhas. É preciso pensar que Rondônia agora está de luto,
que sofre com a demissão, porque a Constituição deter-
minou e as leis assim o quiseram. Agora, as famílias
não sabem que a lei é que manda, mas sabem da injus-
tiça e do dano que isso causa em cada lar.

É por isso, Sr. Presidente, que legislar é obra
grave. É difícil talhar condutas fora da realidade ape-
nas imprimindo mandamentos coercitivos; é preciso
recolher as normas no seio da sociedade como um
estetoscópio auscultando a realidade e os apelos da
vida, que quer viver, que quer ser feliz, que quer, so-
bretudo, formar uma nação grande, promissora e jus-
ta pelo trabalho e jamais pelo desemprego.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Siqueira Cam-
pos) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Satur-
nino pelo prazo de 20 minutos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um país da
América do Sul, um país latino-americano muito próxi-
mo do Brasil, por situações históricas e culturais, passa
hoje por uma situação dramática e ainda confusa. Tra-
ta-se do Equador, que, por meio de uma avassaladora
reação popular, depôs o Presidente Jamil Mahuad, Pre-
sidente constitucional. A população não aceitou a sua
decisão de dolarizar a economia do País, sabendo que
a dolarização corresponde à abdicação da soberania de
uma nação. O país que entrega a sua moeda entrega
também todas as suas decisões econômicas e, por
conseguinte, as suas decisões políticas.

O presidente deposto, aquele que dolarizou a
economia, alegou que não havia outra alternativa,
que não conhecia outra possibilidade diante de uma
situação de inviabilidade que se vinha prolongando já
por alguns anos.

O presidente que assumiu, o vice-presidente
constitucional Gustavo Noboa, ainda não se definiu
quanto à dolarização. Mas, pela sua própria atitude e
em decorrência do processo que o levou à Presidên-
cia, manterá a dolarização.

Na verdade, o presidente deposto foi substituí-
do por uma junta de governantes constituída pelo
Chefe das Forças Armadas, pelo Presidente do Tribu-
nal Superior e pelo maior líder das populações indíge-
nas daquele País. Todo o sentido da revolta popular –
que chegou a ocupar as dependências do Palácio do
Governo e todas as ruas da Capital – era produzir uma
alternativa completamente oposta àquela do Governo
do Sr. Jamil Mahuad. Pretendia a junta que o Equador
reassumisse a sua condição de total independência,
formulando um programa de desenvolvimento, negan-
do todas as decisões e medidas daquelas políticas –
que todos conhecemos muito bem – de privatização,
de redução do Estado e de abertura da economia que
infelicitavam profundamente a população e que pro-
duziam a perda completa do controle da economia.

Sr. Presidente, essa situação ainda indefinida
do Equador pode ter conseqüências graves, alguns
desdobramentos podem ser aceitos, num primeiro
momento, pelo Governo constitucional. Mas, num se-
gundo momento, poderá ocorrer a volta do clima de
contestação, com a eclosão de uma situação de ins-
tabilidade e de ingovernabilidade. Não sabemos ain-
da quais serão as conseqüências.

A substituição daquela junta de caráter popular
deu-se por imposição também de conselhos, de ad-
vertências externas, não oriundas das próprias forças
políticas do Equador, como se alguma potência exteri-
or dissesse: “Ou vocês retomam a solução constitucio-
nal, que é aquela que conduziu à dolarização, ou esta-
rão condenados a um boicote absolutamente insupor-
tável para uma economia das dimensões da do Equa-
dor”. Então, as lideranças das Forças Armadas chega-
ram à conclusão de que era melhor voltar tudo ao que
era antes e não permitir que a afirmação popular se
desse por meio de modificações na política econômica.

Enfim, essa situação preocupa-nos muito. Olha-
mos para a América do Sul e para a América Latina e
ficamos cada vez mais preocupados com o fenômeno
da perda de autonomia, da perda de soberania, da
vulnerabilidade das economias dos diferentes países.

O Ministro Pedro Malan não perde oportunidade
de afirmar que o Brasil nunca passará por essa situa-
ção, por ter outra constituição econômica, outras di-
mensões – o que, de fato, é verdade –, e que o Brasil
não dolarizará nunca a sua economia. Se o nosso
País não mostra, não exibe, não indica aos demais
países da América do Sul e da América Latina um ca-
minho alternativo – que o Presidente deposto do Equa-
dor não foi capaz de ver –, se o Brasil, o único país que
pode indicar uma solução alternativa, não o fizer, a re-
alidade fatalmente irá conduzir, um a um, os países da
América do Sul a adotar a solução da dolarização e da
perda completa de soberania e de autonomia.

As duas maiores economias da comunidade lati-
no-americana depois do Brasil, a Argentina e o Méxi-
co, praticamente se submeteram ao processo de dola-
rização. A Argentina passou por um processo de atre-
lamento indissolúvel, por lei, da sua moeda ao dólar,
com um endividamento completo na execução do or-
çamento de todas as empresas em dólar, com os com-
promissos e com as trocas todas efetuadas em dólar.
Já o México aderiu ao Nafta, ao acordo de livre comér-
cio com a economia norte-americana. Ou seja, esses
dois países, as duas maiores economias depois do
Brasil, estão praticamente submetidos à economia do
dólar, embora não o tenham feito explicitamente.

Agora, vem o Equador, uma economia de di-
mensão menor, demonstrar, pelas palavras do Presi-
dente deposto, que não via outra alternativa para tirar
o país de uma crise por que vinha passando há muito
tempo. Adotou, assim, a chamada solução realista, a
política realista que, muitas vezes, é invocada para
que se assumam posições dessa natureza.

Política realista constitui em submeter-se uma
nação ao domínio da nação imperial, para obter desta
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vantagens em termos de investimentos, de ajudas
para modernização, sem que isso signifique uma in-
serção da nação submetida dentro da nação imperial.
Não se trata de um imperialismo explícito, mas de um
imperialismo implícito, por meio da submissão, mas
sem representação no governo imperial. É a submis-
são para tirar vantagens em termos de investimento.

Invoca-se, com freqüência, exemplos de na-
ções que fizeram essa opção com grandes vantagens
para o seu desenvolvimento econômico, cultural e po-
lítico. Na segunda metade do século passado, na-
ções que pertenciam ao Império Britânico, como o
Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, submete-
ram-se ao domínio imperial, assumiram a condição
de dominados para usufruir das vantagens, em ter-
mos de investimento e de transposição cultural da
metrópole imperial para os seus territórios. Eram na-
ções que ainda se encontravam colonizadas, que não
tinham realizado a sua independência, que não havi-
am sequer sonhado com o seu projeto de autonomia.
Eram territórios que não tinham história, com culturas
autóctones, muito rudimentares e sem capacidade de
afirmação perante o império colonizador.

Essas nações abriram mão de sua soberania,
aceitaram a condição de domínio, nunca a contesta-
ram e, com isso, ganharam investimentos e constru-
ções feitas pela capital imperial, os quais as coloca-
ram, hoje, em situação realmente vantajosa no cotejo
das demais nações do mundo.

O mesmo não aconteceu – nem poderia ter
acontecido – com nações que tinham história, cultura
e não poderiam submeter-se ao domínio, em razão
da existência dessas forças constituidoras de uma
nação, como é o caso da Índia, do Egito, de todas as
colônias inglesas na África que tinham culturas pró-
prias, que não eram territórios quase vazios, pouco
populosos, os quais teriam sido ocupados pelos colo-
nos ingleses.

Nesses casos, não houve essa inserção, essa
submissão. Houve, sim, a manutenção do estado co-
lonial até o momento da independência. E tais países
atualmente tentam afirmar-se, embora também com
dificuldades econômicas muito grandes.

Evidentemente, este é o caso da América Lati-
na. Não tem sentido nos rendermos a uma posição de
domínio que nunca realizaria uma inserção como a do
Canadá e da Austrália no Império Britânico. Não ha-
veria condições, nem vontade política de realizar,
nem aceitação por parte da nação dominadora, impe-
rialista. Os Estados Unidos não estão interessados. A
nação norte-americana quer que esses países se
submetam ao seu domínio por meio de uma entidade

internacional um tanto abstrata, que é o mercado fi-
nanceiro. O mercado financeiro não é uma entidade
nacional. É uma entidade internacional, um tanto abs-
trata, dominada pelos interesses políticos da nação
imperial, que é a norte-americana. Dessa forma, o do-
mínio seria indireto. Os Estados Unidos nunca assu-
mirão uma postura explícita de controle político das
nações submetidas, mas sempre tentarão fazer com
que esse controle seja exercido indiretamente por
uma entidade abstrata, que é o mercado financeiro in-
ternacional.

No entanto, a nós, brasileiros ou sul-america-
nos, cabe enfrentar a situação, rasgando o verbo com
transparência e verdade. Temos de discutir isso sem
rebuços. Queremos continuar afirmando a nossa so-
berania ou queremos nos submeter? Se é para ado-
tar a decisão da submissão, temos de lutar pela inser-
ção total; temos de lutar para enviar Senadores e De-
putados brasileiros para o Capitólio, para o congresso
norte-americano, a fim de que possam influir nas de-
cisões que afetarão a nossa vida aqui. Agora, subme-
termo-nos sem essa inserção política, sem represen-
tação política na metrópole é a pior das condições. É
pior do que nos transformarmos, amanhã, em novos
estados da federação norte-americana, caso em que
pelo menos teríamos representação. Isso é o que
está acontecendo com todas as nações da América
Latina, a partir do México, que quase se transformou
em um conjunto de estados norte-americanos, sem
ter essa condição de representação política em Was-
hington.

Não creio que a população brasileira deseje
isso, absolutamente. Afirmo que não é o sentimento
dos nacionais brasileiros assumir essa posição. O
Governo brasileiro também afirma isso, mas não as-
sume a posição de implantar uma solução alternativa
para mostrar ao mundo, particularmente ao continen-
te sul-americano, que ela existe. Ao contrário, subme-
te-se à política ditada pelo mercado financeiro inter-
nacional e diz: “O Brasil está amadurecendo, moder-
nizando-se e ganhando a confiança do mundo, do
mercado internacional, haja vista os investimentos di-
retos que ingressam na economia, cerca de US$30
bilhões no ano que findou.

Quer dizer, esta é uma afirmação que não resis-
te à mínima condição de debate. O Brasil não ganhou
confiança de nações, de povos do mundo, mas dos
endinheirados do mundo. Fazendo concessões e
aberturas em sua economia, criou vantagens para
que esses endinheirados e especuladores trouxes-
sem dinheiro, como essa fantástica quantia de US$30
bilhões, aplicadas em operações quase estritamente
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financeiras ou em operações de aquisição de empre-
endimentos que nós, brasileiros, havíamos realizado
com recursos nossos e que foram vendidos a preço
vil, sem que se tivesse realizado praticamente ne-
nhum empreendimento novo.

Com isso, na verdade, o Governo fica afirmando
falsidades, coisas que não correspondem à realidade
dos fatos, mas ao acúmulo de submissão e de entre-
ga das nossas realizações ao capital internacional,
que é exatamente aquela entidade abstrata coman-
dada pela nação imperial dos Estados Unidos da
América. E, ao fazer isso, induz os países da América
do Sul e da América Latina a tomarem o mesmo cami-
nho; a constatarem, como afirmou o Presidente de-
posto do Equador, que não há outra alternativa e a di-
zerem: “Se o Brasil não consegue afirmar outra alter-
nativa, somos nós, equatorianos, que vamos fazê-lo?
Impossível! Se o Brasil está submetido, nós também,
com razão muito mais forte. Não temos outro caminho
senão este”.

Vários países vizinhos nossos vivem dramas
dessa natureza. A Venezuela, depois de um processo
muito semelhante ao equatoriano, conseguiu, demo-
craticamente, pelo voto, sofrer um terremoto político.
Todas as forças políticas tradicionais foram fragoro-
samente derrotadas, em uma eleição vencida por um
chefe militar que havia tentado dar o golpe pouco
tempo antes e que se afirmou como liderança alterna-
tiva e contestadora daquele modelo entreguista e de
submissão, representando, aos olhos do povo, exata-
mente aquilo que a Nação venezuelana queria: uma
alternativa independente e não-submetida aos inte-
resses do mercado financeiro internacional. A Vene-
zuela está vivendo dificuldades. Não sabemos o des-
tino político a médio e longo prazo daquele país. Tor-
cemos muito, nós que acreditamos em uma solução
alternativa, para que o Presidente Chávez encontre
condições de consolidar a sua afirmação de que exis-
te alternativa de natureza soberana para a nação ve-
nezuelana.

Outra nação vizinha, a Colômbia, está vivendo
uma situação de guerrilha, de divisão interna, de
guerra civil incontornável. Já há alguns anos, tenta-se
um acordo. As forças revolucionárias exigem condi-
ções mínimas, mas o governo não tem possibilidade
de aceitar exatamente por sua submissão. Assim, a
luta interna se prolonga, evidentemente, com prejuí-
zos enormes em termos humanos, econômicos e po-
líticos.

Como o Equador, países estão vivendo crises e
buscam alternativas, que existem, mas para afir-
má-las é preciso densidade econômica. O Brasil pos-

sui essa densidade, mas não sei sobre os outros paí-
ses da América do Sul. Se o Brasil, que tem condição,
realizar as alternativas, induzirá todos, em um pro-
cesso de convergência política, a adotar soluções se-
melhantes. A solução alternativa começa pelo contro-
le do câmbio e do fluxo de capitais. Toda a vulnerabili-
dade, toda a razão da submissão passa pela dificul-
dade cambial, pela dependência e vulnerabilidade
que as nossas economias apresentam em suas rela-
ções econômicas, financeiras e comerciais, no plano
internacional. Se é esse o gargalo, a variável estraté-
gica, é precisamente sobre ela que se tem que exer-
cer o controle. A soberania passa pelo controle dos
pagamentos internacionais, pelo controle dos fluxos
de entrada e de saída de capitais externos. Isso a cur-
to prazo, imediatamente. A partir daí se desenvolve-
rão as negociações internacionais para um novo pro-
cesso de pagamento da dívida, um novo plano, um
novo programa de redução dos encargos da dívida;
um novo programa de criação de condições de co-
mércio internacional que favoreçam exatamente paí-
ses endividados como o Brasil e toda a América Lati-
na.

Existem soluções, que passarão por negocia-
ções evidentemente de médio e de longo prazos, mas
que, a curto prazo, passam por uma decisão de de-
cretação da soberania. E qual é ela? É exatamente a
imposição do controle sobre fluxos de capitais e sobre
os pagamentos internacionais.

Feito isto, se o Brasil afirma, induzirá toda a
América do Sul a adotar essa solução de indepen-
dência em relação aos ditames do mercado internaci-
onal e teremos outra configuração que não essa que
levou o nosso país irmão, o Equador, à situação críti-
ca que vive hoje.

Eram essas, Sr. Presidente, as observações
que gostaria de ter feito e as fiz com o coração e a
mente presos no que está sucedendo à nação equa-
toriana neste momento.

Durante o Discurso do Sr. Roberto
Saturnino, o Sr. Eduardo Siqueira Campos,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Leomar Quintanilha.

Durante o Discurso do Sr. Roberto Sa-
turnino, o Sr. Leomar Quintanilha, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Moreira Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Com
a palavra o Senador Leomar Quintanilha, pelo prazo
de vinte minutos.
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltava
eu de uma viagem ao Rio Grande do Sul e, ao cruzar
o Estado do Paraná, deparei-me com uma cena que
efetivamente me chocou: encontrei um acampamen-
to de sem-terra. Eram dezenas, talvez centenas de
famílias acotovelando-se naquela faixa estreita entre
a pista de rolamento, a rodovia, e a cerca que protege
as propriedades rurais.

Pareceu-me que aquelas famílias estavam na
expectativa de encontrar um local para serem assen-
tadas. Não sei se era intenção daquelas pessoas in-
vadir alguma propriedade, mas pareceu-me que
aguardavam a oportunidade de serem assentados
em alguma propriedade rural.

Contudo, chocou-me, Sr. Presidente, a condi-
ção abjeta, totalmente inadequada em que viviam,
abrigadas em casebres improvisados de lona preta,
de papelão ou de pedaços de madeira, pequenos, es-
premidos e, certamente, sem as mínimas condições
de higiene e de saúde.

Como essas famílias satisfaziam suas necessi-
dades primeiras? Como cozinhavam? Numa trempe
no chão, numa panela improvisada? De que forma
estavam vivendo? De que forma eram assistidas na
doença?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi uma
cena profundamente chocante para um País que se
propõe a organizar sua economia e a encontrar uma
solução definitiva para as mazelas que afligem sua
população.

De há muito assistimos aos assentamentos se
multiplicando por diversas regiões do País, às famíli-
as, como as que vi, quase abandonadas à margem da
rodovia, sem perspectivas futuras, mas, certamente,
alimentando um sonho, um desejo de encontrar um lo-
cal onde criar seus filhos, produzir seu próprio susten-
to. Percebi, Sr. Presidente – e era muito claro –, que os
mais velhos e as crianças sofriam mais. Dependen-
tes, é natural que seu sofrimento seja mais forte.

Usei esta tribuna, várias vezes, para comentar a
respeito e dizer que as invasões de terra que aconte-
ciam neste País, numa verdadeira afronta à lei maior,
à Constituição, não era o caminho que possivelmente
muitos dos que integram esse movimento desejam.

De onde vêm tantas pessoas, homens, mulhe-
res, crianças, velhos que integram esse movimento?
Seria do êxodo rural? Seriam famílias egressas do
campo? Seriam pessoas marginalizadas das periferi-
as das nossas grandes cidades? Ou, quem sabe, Sr.
Presidente, alguns do campo, alguns da cidade?

Imagino que a maioria, grande parte dessas
pessoas alimenta o sonho de encontrar uma proprie-
dade rural onde possam criar seus filhos, produzir,
plantar, enfim, construir o seu futuro, mas não tenha a
menor aptidão na lida do campo, não saiba desven-
dar os segredos da terra; não saiba, efetivamente,
como produzir. É possível que, uma vez assentado,
não saiba como lidar com a terra.

Por várias vezes comentei o assunto. Entendia
que deveria haver programas de financiamento da
terra a juros compatíveis com a realidade do campo e
orientação técnica, para que as pessoas pudessem
ter crédito para comprar a terra, instrumentalizar-se e
fazer a propriedade produzir talvez fosse a alternativa
mais adequada.

Pretendo, Sr. Presidente, visitar alguns assenta-
mentos no meu Estado. Sei que no seu Estado e em
vários outros também há assentamentos rurais. Acre-
dito que, da forma como foram realizados, terão muita
dificuldade de cumprir seu objetivo de fazer com que
aquelas famílias consigam produzir e ter o seu sus-
tento garantido. O volume dos assentamentos é gran-
de e o número de pessoas que integram cada um de-
les, maior ainda. Pior do que isso e talvez mais grave
do que isso é que dezenas, centenas e, às vezes, mi-
lhares de pessoas são momentaneamente assenta-
das em um município, sem prévia consulta ao Prefeito
para saber se a estrutura do local suporta um fluxo mi-
gratório tão acentuado de pessoas totalmente depen-
dentes, que imediatamente recorrem aos serviços pú-
blicos do Município e passam a exigir do Prefeito
transporte coletivo, escola, atendimento à saúde,
energia elétrica, água tratada, enfim, Sr. Presidente,
as exigências básicas de qualquer ser humano, que
qualquer sociedade organizada e desenvolvida tem
por obrigação de oferecer ao seu cidadão. Proce-
deu-se aos assentamentos sem consultar o Prefeito,
a fim de averiguar se há, no Orçamento da Prefeitura,
recursos suficientes para esses assentamentos. Sa-
bemos que nenhuma Prefeitura do Brasil tem dinheiro
sobrando, nenhum orçamento municipal está em con-
dição de receber um fluxo migratório tão acentuado,
carente, com uma demanda de serviços tão grande,
sem que comprometa o atendimento do seu cidadão.
É uma situação difícil. O prefeito vê-se numa situação
delicada, comprometendo seus munícipes, sem mei-
os de prestar uma assistência adequada aos assen-
tamentos. É preciso que analisemos melhor essa si-
tuação, que acompanhemos esses assentamentos,
para melhor atender suas necessidades e objetivos.

O Estado do Tocantins, por exemplo, acaba de
realizar seu levantamento agroecológico. O Estado
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de V. Exª e o da Senadora Marina Silva estão reali-
zando, em estágio adiantado, o estudo agroecológi-
co. Ora, para que serve esse estudo? Exatamente
para estabelecer as restrições de uso da terra, para
descobrir-se o que pode ser aproveitado nela. Esses
assentamentos não levam nada disso em considera-
ção. Muitas das pessoas ali assentadas, às vezes
sem a necessária orientação e até para cuidar da sua
sobrevivência, invadem as matas, as nascentes, os
rios e procuram explorá-los da forma que lhes é pos-
sível, sem a necessária preocupação que hoje a le-
gislação ambiental, de apelo tão forte, está a exigir.

Por essa razão, esse apelo que faço nesta tarde
é para que nós, no Senado Federal, procuremos dar a
nossa contribuição com a experiência que os assen-
tamentos produzem em cada um dos Estados, possa-
mos auxiliar o Ministro da Reforma Agrária na elabo-
ração de uma nova orientação para os assentamen-
tos, para que eles possam efetivamente ter condição
de produzir e ser uma peça importante no processo
de desenvolvimento de cada município; para materia-
lizar o sonho de tantas famílias, de rotos e famintos
que estão a se transpor daqui para ali, em diversas re-
giões deste País, à busca de um teto, à busca da rea-
lização de um ideal. É preciso, Sr. Presidente, que
possamos dar uma contribuição a essa situação, que,
efetivamente, é séria, grave e que preocupa vários
prefeitos municipais em diversas regiões deste País.

É o que gostaria de registrar nesta tarde, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – O Se-
nhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 2.017, adotou em 19
de janeiro de 2000 e publicou no dia 20 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória que “Acresce dispositi-
vo à Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, que institui
a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Hugo Napoleão Francelino Pereira
Edison Lobão Mozarildo Cavalcanti

PMDB

Jader Barbalho José Fogaça
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Sergio Machado Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)

Marina Silva Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

PFL

Moreira Ferreira Pedro Fernandes
Aroldo Cedraz Reginaldo Germano

PMDB

Geddel Vieira Lima Milton Monti
Cezar Schirmer Fernando Diniz

PSDB

Aécio Neves Jutahy Junior

PT

José Genoíno Arlindo Chinaglia

PPB

Odelmo Leão Gerson Péres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 24-1-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 25-1-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 25-1-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 3-2-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 18-2-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – A Pre-
sidência comunica ao Plenário que recebeu do Banco
Central do Brasil o Ofício nº 236/2000, de 20 do cor-
rente, encaminhando, nos termos do art. 3º da Reso-
lução nº 23, de 1996, do Senado Federal, a relação
das operações de crédito externo de natureza finan-
ceira de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, de caráter não-reembol-
sável, assim caracterizadas as doações internaciona-
is e outras da espécie, analisadas por aquela Autar-
quia, no trimestre outubro/dezembro de 1999, em
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montante equivalente a dois milhões, quatrocentos e
noventa e quatro mil e oitocentos dólares norte ameri-
canos.

A matéria anexada ao processado da Resolu-
ção nº 23, de 1996, vai à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – A Pre-
sidência comunica ao Plenário que recebeu os Ofíci-
os nºs S/71, 72, 74, 79 e 80, de 1999 (nºs. 554, 681,
826, 1957 e 2025/99, na origem), do Banco Central
do Brasil, encaminhando ao Senado manifestações
daquele Órgão, a respeito de operações de crédito a
serem contratadas pelas Prefeituras de Barra do Qu-
araí, Dois Irmãos, Samanduva e Nova Bréscia, Esta-
do do Rio Grande do Sul; e Aracape, Estado do Cea-
rá, informando que o posicionamento daquela Autar-
quia é desfavorável às autorizações.

Comunica, também, que recebeu do mesmo
Banco o Ofício nº 226/2000, solicitando desconside-
rar os referidos pleitos, tendo em vista pedidos das
próprias Prefeituras.

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – A
Presidência comunica ao Plenário que recebeu do
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso
V, da Constituição Federal, as seguintes Mensagens:

– nº 62, de 2000 (nº 109/2000, na origem), de 20
do corrente, pela qual solicita seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo entre a Re-
pública Federativa do Brasil e o Kreditanstalt für Wie-
deraufbau – KfW, no valor de vinte e oito milhões, se-
tecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e ses-
senta e sete euros, de principal, destinada a financia-
mento de oitenta e cinco por centro de contrato co-
mercial de importação de bens e serviços a serem for-
necidos pela Carl Zeiss Jena GmbH, no âmbito do
Programa de Modernização e Consolidação da
Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais Universitários; e

– nº 63, de 2000 (nº 110/2000), de 20 do corren-
te, pela qual solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo entre a República Fede-
rativa do Brasil e o Kreditanstalt für Wiederaufbau –
KfW, no valor de cinco milhões, setenta e dois mil,
novecentos e cinco euros, de principal, destinada ao
financiamento de quinze por centro (parcela à vista)
de contrato comercial de importação de bens e servi-
ços a serem fornecidos pela Carl Zeiss Jena GmbH,
no âmbito do Programa de Modernização e consoli-
dação da Infra-Estrutua Acadêmica das Instituições

Federais de Ensino Superior e Hospitais Universitári-
os.

As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – So-
bre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Roberto Satur-
nino.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 24, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno do

Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Senhor Mi-
nistro de Estado da Fazenda, referentes ao Banco do
Brasil, tendo em vista que em fins de dezembro últi-
mo, todos os seus funcionários lotados no Rio de Ja-
neiro receberam um cartão vermelho, com a logomar-
ca do Banco do Brasil em amarelo no verso, contendo
tão-somente a pergunta: “Que tal você fazer uma
nova opção de vida?”. Indaga-se:

1 – Qual o órgão interno do Banco que tomou a
iniciativa da remessa do referido cartão?

2 – Se a Direção Superior tomou conhecimento
e aprovou a sua remessa.

3 – Qual o significado da pergunta e o objetivo
da remessa.

4 – Se os funcionários lotados em outros esta-
dos também receberam o mesmo cartão.

5 – Se o Banco do Brasil fez, ano passado, con-
curso para admissão de pessoal.

6 – Em caso afirmativo, qual o montante de pes-
soal de que o Banco está carente?

7 – Também em caso afirmativo, quantos foram
aprovados e quando deverão ser empossados?

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. – Se-
nador Roberto Saturnino.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 25, DE 2000

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fede-

ral e no art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, venho requerer seja solicitado ao Ministério da
Previdência e Assistência Social as seguintes infor-
mações:

Se existem débitos das empresas aéreas naci-
onais e estrangeiras em operação no País com a
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Previdência Social. Em caso positivo, quais os valo-
res? E relativos a qual período?

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. –
Senador Moreira Mendes.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 26, DE 2000

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fede-

ral e no art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, venho requerer seja solicitado ao Departamen-
to de Aviação Civil – DAC, através do Ministério da
Defesa as seguintes informações:

Cópia dos instrumentos legais que autorizam as
companhias aéreas estrangeiras a operarem no País
e as suas condições;

Números de bilhetes nacionais e internacionais
requisitados pelo DAC às companhias a título de “ser-
viços” e “cortesias” e outros não remunerados, com
relação nominal dos favorecidos, data e trecho utiliza-
dos nos últimos 5 (cinco) anos.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. – Se-
nador Moreira Mendes.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 27, DE 2000

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fede-

ral e no art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, venho requerer seja solicitado a Caixa Econô-
mica Federal, através do Ministério da Fazenda as
seguintes informações:

Se existe débito das companhias aéreas nacio-
nais e estrangeiras que atuam no País relativo ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e
quais os valores e períodos?

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. – Se-
nador Moreira Mendes.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 28, DE 2000

Senhor Presidente,
Com base no art. 50, § 2º, da Constituição Fede-

ral e no art. 216 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, venho requerer seja solicitado à Infraero, atra-
vés do Ministério da Defesa, as seguintes informa-
ções:

Qual o débito das companhias aéreas nacionais
e estrangeiras em operação no País relativos ao re-

passe das taxas de embarque e demais taxas aero-
portuárias?

Qual o valor pago pelas companhias aéreas
nacionais e estrangeiras em operação no País à tí-
tulo de aluguel ou arrendamento, decorrentes do
uso nos aeroportos dos guiches de atendimento, es-
critórios, hangares, depósitos etc.

Se as referidas locações, arrendamentos ou
simples cessões são cobertos por contratos e se fo-
ram precedidas da necessárias licitação pública?
Caso positivo, fornecer cópias.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. –
Senador Moreira Mendes.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Os re-
querimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do que dispõe o inciso III do art.
216 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) –
Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Se-
nado n.º 687, de 1999, de autoria do Senador Paulo
Souto, que define os crimes de responsabilidade
dos magistrados, altera o Decreto Lei n.º 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal –, a Lei n.º
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,
cargo, emprego ou função da administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providên-
cias.

Ao projeto foi oferecida uma emenda, que vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

É a seguinte a emenda apresentada:

EMENDA Nº 1 – PLEN
AO PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 687, DE 1999

Acrescente-se ao texto, onde couber, a seguinte
a redação:

“A aposentadoria compulsória de juí-
zes não constitui pena.”

Justificação

É comum se constatar que juízes acusados de
irregularidades comprovadas são aposentados com
salários integrais, o que se constitui prêmio e não cas-
tigo.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. – Se-
nador Gerson Camata.
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O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Os
Srs. Senadores Romero Jucá e Sérgio Machado en-
viaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto do art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, uma conseqüên-
cia benéfica, nem sempre bem avaliada, da quebra
do monopólio do petróleo é a transparência que a
Petrobrás passou a ter de mostrar em suas presta-
ções de contas aos acionistas, entre os quais se in-
clui o Governo Federal. Desfaz-se, assim, uma das
famosas “caixas-pretas” das estatais, pelas quais o
cidadão era sempre mantido na ignorância sobre o
real estado patrimon ial e financeiro dessas empre-
sas.

Em outubro do ano passado, por exemplo, o
Conselho de Administração da Petrobrás decidiu re-
formular a sistemática contábil da empresa, adequan-
do suas práticas às empregadas pelas grandes com-
panhias do setor no mundo todo. Na verdade, não é
tarefa simples, nem imune a polêmica por parte de
especialistas, a avaliação contábil, para efeito de cál-
culo do patrimônio, de ativos reais, mas pouco palpá-
veis, como é o caso de reservas minerais a serem ex-
ploradas ao longo do tempo. Ou como contabilizar os
gastos com prospecção e com as perfurações mal su-
cedidas.

De todo modo, a adoção, por parte da estatal
brasileira, de práticas de uso generalizado na indús-
tria petrolífera permitirá, por comparação, uma idéia
mais exata de seu desempenho, tanto técnico quanto
administrativo.

O problema aparente, para quem acompanhou
durante os últimos anos os balancetes publicados
pela empresa, é que o resultado imediato dessa mu-
dança de sistemática contábil, em caráter retroativo
ao começo do ano passado, foi uma redução, da or-
dem de 4,8 milhões de reais, do patrimônio líquido da
Petrobrás referente ao dia primeiro de janeiro de
1999. O efeito negativo no resultado do primeiro se-
mestre de 1999, por sua vez, foi de cerca de 590 mi-
lhões de reais.

Em resposta a Requerimento de Informação de
minha autoria, de número 667, de 1999, a Presidên-
cia da Petrobrás esclareceu que essas alterações
não afetam a situação real da empresa, em nada afe-
tando sua capacidade de geração de lucros futuros
nem de geração de caixa. Não haveria, portanto,
qualquer prejuízo a ser arcado a médio ou longo pra-
zo simplesmente por causa dessa alteração contábil.

Ainda segundo a Presidência da Petrobrás, os
acionistas foram devidamente esclarecidos por inter-
médio de um documento emitido pela empresa, no
qual essas alterações foram explicitadas.

Uma outra questão a afetar o balancete da
empresa foi o acordo estabelecido com a Fundação
de Seguridade Social da Petrobrás — Petros. Por
ela a empresa se comprometeu a repassar, ao lon-
go do prazo de 25 anos, os encargos referentes a
empregados aposentados e a pensionistas de em-
pregados que já trabalhavam na empresa antes da
constituição da Petros, o que contribuiu para o re-
sultado negativo apresentado.

A maior prova, citada pela Presidência da em-
presa, de que a companhia vai bem seria o compor-
tamento de suas ações no mercado de capitais. Seu
valor de mercado vem se elevando continuadamen-
te desde a adoção dos novos critérios, o que indica-
ria a preservação da confiança dos investidores. A
valorização total, entre 15 de outubro, data da deci-
são da Diretoria pela mudança de critérios, e 04 de
novembro, data em que prepararam o relatório para
responder ao meu Requerimento de Informação, foi
de 6,9 por cento. Em cerca de vinte dias, é um movi-
mento positivo consistente e apreciável.

Por isso, considero bem respondida a questão
proposta e dirijo um elogio à administração da empre-
sa que, com competência e transparência, a está ca-
pacitando para a competição no mercado livre que vai
aos poucos se estabelecendo.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSBD – CE) – Sr.

Presidente, Sras e Srs Senadores, na última sexta-feira
tive a honra de compor a comitiva do senhor presi-
dente Fernando Henrique Cardoso em viagem ao Ce-
ará, precisamente ao município de Acaraú, no distrito
de Cauaçu. Na oportunidade, ao lado do presidente,
do excelentíssimo senhor ministro da Política Fundiá-
ria, Raul Jungmann, do governador Tasso Jereissati,
dos colegas de bancada Luiz Pontes e Lúcio Alcânta-
ra, além de outras autoridades e parlamentares de ní-
vel federal e estadual visitei a experiência bem suce-
dida do Programa Cédula da Terra naquela localida-
de.

A escolha de Cauaçu não foi por acaso. Cauaçu
foi o embrião do Programa Reforma Agrária Solidária,
uma idéia do Governo do Ceará, lançada em 1997 em
parceria com o Banco Mundial, que serviu de inspira-
ção para o Cédula da Terra e posteriormente para o
Banco da Terra, duas novas formas de tratar a ques-
tão agrária no País.

O Reforma Agrária Solidária ensinou o Brasil a
fazer a reforma sem traumas, sem violência e com
participação ativa da comunidade. É ela quem deci-
de de uma ponta a outra do processo. Pelo progra-
ma, a comunidade, devidamente organizada numa
associação, define qual a área que a interessa e ne-
gocia o preço diretamente com o proprietário. O Go-
verno entra como parceiro na negociação, avaliando
se o preço cobrado é justo. Acertado o valor, é ofe-
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recido financiamento para aquisição da terra. O Go-
verno estende o apoio financiando os moradores em
investimentos complementares, de modo que a co-
munidade possa gerar os recursos necessários a
pagar o que tomou emprestado e ainda tocar outros
investimentos.

A reforma agrária cearense, iniciada no muni-
cípio de Acaraú, já realizou desde seu lançamento,
há três anos, 16 assentamentos. Composta por 55
mil habitantes, sendo 34 mil na zona rural, a popula-
ção de Acaraú, mesmo com tantos morando no
campo, nunca havia atribuído à agricultura e à pe-
cuária a importância que estes setores conquista-
ram após os assentamentos. Devido o solo arenoso,
sempre foi a pesca a principal atividade produtiva.
Evidentemente, a primazia da atividade é justificada
pelo litoral que recorta o município, mas a produção
dos novos proprietários rurais já começa a se desta-
car. Hoje os empregos diretos e indiretos somam
dois mil. São pessoas que não confiam somente na
intuição para obter a maior produtividade. Eles con-
tam com treinamento sobre gerenciamento e admi-
nistração rural, oferecidos pelo Sebrae e pela Ema-
terce, o órgão estadual que faz extensão rural no
Ceará.

A profissionalização da produção e da gestão
permite a auto-sustentabilidade dos assentados, que
mantêm com o Governo uma relação cidadã, acima
do campo mesquinho do paternalismo. Por meio de
subprojetos realizados nas áreas assentadas, a po-
pulação tem acesso à benefícios que visam a dar a
sustentação que almejam. Tais subprojetos suprem
necessidades essenciais, como água e luz, e também
asseguram a meios para o progresso econômico das
comunidades. Exemplo disso acontece também em
Acaraú, dessa vez na comunidade de Tucunzeiros.
Lá, os moradores montaram uma fábrica de doces e
cajuína, com o lucro todo reinvestido na terra. Em Ca-
uaçu, além da produção de feijão, arroz, batata doce e
coco, os moradores são responsáveis pela única fari-
nha industrializada da região, como enorme ganho de
produtividade. O depoimento do presidente da Asso-
ciação dos Moradores de Cauaçu, José Osmar Mu-
niz, o Vavai, traduz o sentido amplo dessa revolução:

“Ninguém aqui vai pedir mais nada na
Prefeitura. Estamos aqui é trabalhando e
produzindo, sem pedir esmola. A Associa-
ção é forte e onde a gente vai as portas se
abrem. Antes, quando chegava qualquer
doutor aqui a gente até encolhia. Agora todo
mundo conversa de igual pra igual”.

O presidente Vavai é ex-cobrador de ônibus
aqui em Brasília e se orgulha de poder oferecer um fu-
turo mais certo aos filhos sem ter que deixar o torrão
natal.

Pois bem, senhor Presidente, estas novas ex-
periências de reforma agrária representam uma mu-
dança de paradigma, pois envolvem a comunidade
de modo diferente. Não há a forma tradicional de de-
sapropriação e , portanto, por traz dela não existe
qualquer história de conflito. Muito pelo contrário. A
comunidade participa de todo o processo de maneira
ativa. Em vez do Governo oferecer tudo, aqui é a pró-
pria comunidade que escolhe a terra , negocia o me-
lhor preço e administra seus destinos.

Graças às vantagens oferecidas pelo novo mo-
delo, as 16 famílias assentadas fizeram a área produ-
tiva subir de 158 hectares para 250 hectares. Um so-
nho que aqueles homens imaginavam como abissal-
mente distante de suas realidades. A infra-estrutura
instalada em Cauaçu favorece na obtenção de me-
lhores resultados produtivos. Os moradores têm
energia elétrica, casa de farinha, sistema de irrigação
para fruticultura, tratores e implementos agrícolas.

O sucesso do projeto começou logo quando
houve a negociação da Fazenda Curral velho, que
acabou dando lugar ao Cauaçu. A aquisição da área
foi o primeira demonstração de organização e eficiên-
cia do programa. O preço cobrado pelo então proprie-
tário do terreno era de R$150 mil. As famílias consi-
deraram o valor muito acima da realidade de merca-
do. Após a negociação, conseguiram baixar a oferta
para R$95 mil. As famílias só contavam com R$90
mil, mas disposição para o trabalho e criatividade ili-
mitada. Daí, viabilizaram a operação pagando o res-
tante em coco. A propósito, estudos acadêmicos re-
velaram que o preço do hectare adquirido por meio da
negociação e compra direta pelos agricultores é me-
nor que o obtido pelas desapropriações.

Em três anos, o salário médio da região saltou
de R$95,00 para R$175,00, conforme verificou o Go-
verno do Estado. Todas as pessoas beneficiadas vivi-
am há anos sob a alcunha de meeiros, sendo obriga-
dos a dividir pela metade tudo o que produziam. Hoje
podem se orgulhar de ser proprietários.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, somente
no ano passado, nos estados do Ceará – o pioneiro –
Maranhão, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Goiás já fo-
ram atendidas 10 mil famílias , que juntas tiveram
acesso a R$115 milhões. Dinheiro que foi direto para
mão das famílias, devidamente organizadas em as-
sociações comunitárias. Para este ano que se inicia,
o Governo Federal já anunciou a oferta de R$352 mi-
lhões para que 23 mil e 500 famílias tornem-se donos
de suas terras.

Os empréstimos tomados com recursos do Ban-
co da Terra, uma versão ampliada da Cédula da Ter-
ra, são honrados em até 20 anos, com carência de
até três anos. Os juros cobrados variam de 4% a 6%
ao ano, com rebate de até 50% nas regiões mais po-
bres, como é o caso do Nordeste. Os recursos vêm de
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contas não recadastradas, de dotações orçamentári-
as da União, Estados, Distrito Federal e municípios,
além de empréstimos a instituições financeiras nacio-
nais e internacionais.

A Organização das Nações Unidas (ONU) já
constatou que os principais fatores de inclusão social
estão nos investimentos básicos, como água e luz
elétrica. Vendo o sucesso dessa experiência cearen-
se e hoje o seu exemplar desempenho em nível naci-
onal, lembro que o Brasil possui vários programa de
combate a pobreza. Bem intencionados e eficientes,
eles, porém, certamente teriam a capacidade de mul-
tiplicar seus efeitos caso estivessem concentrados
num só. Tendo como objetivo comum oferecer às pes-
soas a satisfação de suas necessidades básicas, cre-
io, teríamos na concentração dos diversos programas
mais chances de democratizarmos o acesso à esses
bens sociais. A conseqüência imediata dessa siner-
gia seria o fim da dispersão de recursos, dada a sua
pulverização.

Esta nova forma de distribuir terra representa
um avanço histórico no trato da questão agrária no
Brasil. Neste tipo de reforma, a comunidade tem
acesso à terras produtivas, com potencial de retorno
financeiro rápido entrando apenas com a contraparti-
da do trabalho. A possibilidade dos agricultores com-
prarem a terra em que irão morar e trabalhar repre-
senta a anulação de qualquer viés paternalista. A
contrário do formato tradicional de desapropriação,
as pessoas têm acesso ao terreno de maneira ativa.
Isso tem demonstrado grandes resultados. A partici-
pação ativa da comunidade assegura o compromisso
com o desenvolvimento da terra e sepulta de vez o
assistencialismo. Essa é a reforma agrária verdadei-
ramente solidária.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – 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, dia 25, a realizar-se às 14 horas e 30 minu-
tos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno,
Requerimento nº 19, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 5, de 1999 (nº 697/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
Internacional Contra a Tomada de Reféns, concluída
em Nova York, em 18 de dezembro de 1979, tendo

Parecer sob nº 13, de 2000, da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad
hoc: Senador Moreira Mendes, favorável.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 1999

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno,
Requerimento nº 20, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 15, de 1999 (nº 718/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de
Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, con-
cluído em São Luiz, República Argentina, em 25 de
junho de 1996, tendo

Parecer sob nº 14, de 2000, da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Se-
nador José Fogaça, favorável.

– 3 –

REQUERIMENTO Nº 11, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
11, de 2000, de autoria do Senador Jader Barbalho,
solicitando que sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
60, de 1999, além da Comissão constante do des-
pacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Serviços de Infra-Estrutura.

O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 8
minutos.)

(OS 10486/2000)

––––––––––––––

ATA DA 164ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA
EM 22 DE NOVEMBRO DE 1999

(Publicada no DSF, de 23 de novembro de 1999)

RETIFICAÇÃO

No sumário da Ata, à página 31322, 1ª e 2ª colu-
nas, no Item 1.2.6 – Comunicações da Presidência,
no Recebimento da Mensagem nº 218, de 1999...

Onde se lê:

... A matéria, anexada ao processado de Reso-
lução nº 53, de 1999, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.

Leia-se
... A matéria, anexada ao processado da Reso-

lução nº 53, de 1999, vai às Comissões de Assuntos
Sociais e de Assuntos Econômicos.
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Ata da 12ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 25 de ja ne i ro de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Extra or di ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs.: Ge ral do Melo, Ade mir Andra de

Ca sil do Mal da ner, Lú dio Co e lho e La u ro Cam pos

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alber to Sil va 
– Alva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros 
– Anto nio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Artur
da Ta vo la – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los
Be zer ra – Car los Pa tro ci nio – Car los Wil son – Ca sil -
do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des –
Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – 
Ge ral do Cân di do – Ge ral do Les sa – Ge ral do Melo – 
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor -
ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re -
zen de – Ja der Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen 
– José Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du -
tra – José Fo ga ça – José Jor ge – José Ro ber to
Arru da – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – La u -
ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra
– Lú dio Co e lho – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Luiz
Pon tes – Lu zia To le do – Ma gui to Vi le la – Ma ria do
Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u -
ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val can -
ti – Na bor Jú ni or – Ney Su as su na – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro
Si mon – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to 
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro -
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – 
Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na –
Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 78 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na -
bor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Nº 730/99, de 23 de de zem bro úl ti mo, en ca mi -
nhan do as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men -
to nº 586, de 1999, do Se na dor Artur da Tá vo la. 

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao re que ren te. 

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

OFÍCIO

DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Nº 10/2000, de 18 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 678, 
de 1999, do Se na dor Luiz Este vão.

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao re que ren te.

O Re que ri men to vai ao Arqui vo.

PARECER 

PARECER Nº 29, DE 2000

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre a Men sa gem nº 4, de 2000
(Men sa gem nº 1.991/99, na ori gem) que
pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za -
da a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to
ex ter no no va lor equi va len te a até
US$11,000,000.00 (onze mi lho es de dó la -
res nor te-americanos), de prin ci pal, en tre 
a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban -
co Inte ra me ricano de De sen vol vi men to – 
BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, 
o Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu -
ris mo na Ama zo nia Le gal, cuja exe cu ção 
com pe te à Se cre ta ria de Co or de na ção
da Ama zô nia, do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res
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I – Re la tó rio

Em con for mi da de como art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, o Se nhor Pre si den te da Re pú -
bli ca en vi ou a esta Casa a Men sa gem nº 4, de 2000
(Men sa gem nº 1.991, de 21-12-99, na ori gem), que
pro põe ao Se na do Fe de ral seja au to ri za da a con tra -
ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor equi va -
len te a até US$11,000,000.00 (onze mi lhões de dó la -
res nor te-americanos), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca 
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi emn to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al -
men te, o Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo
na Ama zô nia Le gal, cuja exe cu ção com pe te à Se cre -
ta ria de Co or de na ção da Ama zô nia, do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te.

A ope ra ção de cré di to apre sen ta as se guin tes
ca rac te rís ti cas fi nan ce i ras:

De ve dor: Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi nis -
té rio do Meio Ambi en te;

Cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to – BID (Was hing ton/EUA);

Va lor: até US$11,000,000.00 (onze mi lhões de
dó la res dos Esta dos Uni dos);

Pra zo: apro xi ma da men te 20 anos;
Ca rên cia: apro xi ma da men te 3,5 anos;
Ju ros: taxa anu al de ter mi na da, para cada se -

mes tre, pelo cus to dos Emprés ti mos Qu a li fi ca dos to -
ma dos pelo BID du ran te o se mes tre an te ri or, acres -
ci do de uma mar gem que o BID fi xa rá pe ri o di ca men -
te de acor do com sua po lí ti ca so bre taxa de ju ros, in -
ci den te so bre os sal dos de ve do res diá ri os do em -
prés ti mo;

Co mis são de Cré di to: até 0,75% a.a. so bre o
sal do não de sen bol sa do, con ta da a par tir de 60 dias
da as si na tu ra do con tra to;

Re cur sos para Inspe ção e Su per vi são Ge ral:
até US$110.000,00 (1% do va lor da ope ra ção);

Pra zo para de sem bol so: 4 (qua tro) anos, con ta -
dos a par tir da data da as si na tu ra do con tra to.

Con di ções de Pa ga men to
Do Prin ci pal: em até 34 (trin ta e qua tro) pres ta -

ções se mes tra is, con se cu ti vas e tan to quan do pos sí -
vel igua is, a pri me i ra seis me ses após a data pre vis ta
para o fi nal do de sem bol so do em prés ti mo, cujo pra zo 
é de 3 (três) anos a par tir da as si na tu ra do con tra to, e
a úl ti ma até vin te anos após a as si na tu ra do con tra to;

Dos Ju ros: se mes tral men te ven ci dos, a pri me i ra 
seis me ses após a as si na tu ra, do con tra to;

Da Co mis são de Cré di to: si mes tral men te ven ci da;
Dos Re cur sos para Inspe ção e Su per vi são Ge -

ral: de sem bol sa dos do va lor do fi nan ci a men to em
pres ta ções tri mes tra is tan to quan to pos sí vel igua is,

in gres san do na con ta do BID in de pen den te men te de
so li ci ta ção do mu tuá rio.

Os li mi tes de en di vi da men to es ta be le ci dos pela
Re so lu ção nº 96, de 1989, res ta be le ci da pela Re so lu -
ção nº 17, de 1992, am bas do Se na do Fe de ral, apli -
cam-se a esta ope ra ção, bem como a ne ces sá ria au -
to ri za ção des ta Casa para ce le bra ção do res pec ti vo
con tra to.

Cons tam do pro ces so a Men sa gem do Pre si -
den te da Re pú bli ca, a Expo si ção de Mo ti vos nº
1.038/MF, de 16 de de zem bro de 1999, do Sr. Mi nis tro 
da Fa zen da e có pia da mi nu ta do con tra to de em prés -
ti mo.

Acom pa nham o pe di do, tam bém, os Pa re ce res
da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal,
PGFN/COF/nº 1.701/99 e da Se cre ta ria do Te sou ro
Na ci o nal, STN/Co ref/Di ref nº 374, de 22-11-99, que
se ma ni fes ta ram fa vo ra vel men te, ao pe di do. A Se cre -
ta ria de Co or de na ção da Ama zô nia – SCA apre sen ta, 
às fls. 24-29 do pro ces so, aná li se téc ni ca do Pro e co -
tur – Fase de Pré-Investimentos, in for man do os cus -
tos e be ne fí ci os so ci a is e eco nô mi cos do pro je tos; a
aná li se fi nan ce i ra da ope ra ção e de fon tes al ter na ti -
vas de fi nan ci a men to.

A STN cons ta tou ha ver mar gens, nos li mi tes de
en di vi da men to  da União, para a res pec ti va con tra ta -
ção (cf. fl. 15 do pro ces so).

Qu an to à pre vi são or ça men tá ria, a Se cre ta ria
de Pla ne ja men to e Ava li a ção – SPA, do Mi nis té rio do
Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão – MP, in for mou
que o Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo na
Ama zô nia le gal – PROECOTUR, en con tra-se in clu í -
do no Pla no Plu ri a nu al em vi gên cia e está in clu í do no
Pro je to de Lei do Pla no Plu ri a nu al para o qua diê nio
2000/2003, no Pro gra ma Tu ris mo Ver de.

A se cre ta ria de Orça men to Fe de ral – SOF/MP
in for mou que se enon tram pre vis tas, para o pre sen te
exer cí cio, do ta ções re la ti vas ao in gres so de re cur sos
ex ter nos, bem como para as des pe sas de ju ros e
amor ti za ção.

A Pro cu ra do ria da Fa zen da Na ci o nal in for ma
que a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad mis sí ve -
is con for me a le gis la ção bra si le i ra, ten do sido ob ser -
va do o dis pos to no art. 5º da Re so lu ção nº 96/89 do
Se na do Fe de ral, que veda dis po si ção con tra tu al de
na tu re za po lí ti ca aten ta tó ria à so be ra nia na ci o nal e à
or dem pú bli ca, con trá ria à Cons ti tu i ção e às leis bra si -
le i ras, bem asim que im pli que com pen sa ção au to má -
ti ca de dé bi tos e cré di tos. Se gun do aque la Pro cu ra -
do ria, o Ban co Cen tral do Bra sil, na for ma da le gis la -
ção per ti nen te, cre den ci ou a ope ra ção fi nan ce i ra, em

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 177



tela, con for me Car ta  Ba cen/Fir ce/Cre de-99/71, de 26 
de no vem bro de 1999.

II – Voto

Se gun do as in for ma ções cons tan tes nos Pa re -
ce res da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal e
da Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal aci ma re la ta dos, a
ope ra ção sa tis faz as con di ções im pos tas pela Re so -
lu ção nº 96, de 1989, do Se na do Fe de ral e pe los de -
ma is ins tru men tos le ga is.

Qu an to ao mé ri to do Pro e co tur, cabe des ta car
que se tra ta de um “Pro gra ma de pla ne ja men to es tra -
té gi co e in ves ti men tos vi san do ao de sen vol vi men to
do eco tu ris mo na Ama zô nia bra si le i ra, es tan do, pela
sua im por tân cia e ca rá ter es tru tu ran te, in clu í do no
Pro gra ma Bra sil em Ação 2". Será co-financiado pelo
Go ver no Fe de ral e BID, em par ce ria com os nove es -
ta dos da Ama zô nia Le gal. Além dos im pac tos so bre
os em pre gos di re tos e in di re tos, so bre as ati vi da des
eco nô mi cas e so bre o au men to da ar re ca da ção dos
es ta do da re gião, o pro gra ma ob je ti va ab sor ver mão
de obra e ca pi ta is em em pre en di men tos eco ló gi ca e
eco no mi ca men te sus ten tá ve is. Em suma, aju dar na
cri a ção de ba ses de de sen vol vi men to sus ten tá vel da
re gião ama zô ni ca.

Se gun do da dos da Orga ni za ção Mun di al de Tu -
ris mo, o nú me ro de tu ris tas em vi a gens in ter na ci o na is 
pas sou de 380 mi lhões em 1985, para 500 mi lhões
em 1993. Esti ma-se que, nes te ano, a ci fra atin ja 600
mi lhões. Des se mer ca do, o eco tu ris mo é o mais di nâ -
mi co, com cres ci men to anu al de 20%. Ade ma is, por
tra tar-se de uma ati vi da de ter ciá ria, apre sen ta gran de 
ca pa ci da de de ab sor ção de mão-de-obra. O Mi nis té -
rio do Meio Ambi en te des ta ca ain da, o gran de po ten -
ci al que a re gião ofe re ce, em vis ta das ri que zas na tu -
ra is do País e “A vi si bi li da de que a Flo res ta Ama zô ni -
ca apre sen ta no ce ná rio in ter na ci o nal”, vi a bi li zan do
téc ni ca e eco no mi ca men te o pro gra ma.

O cus to es ti ma do des sa fase do pro gra ma é de
US$13,8 mi lhões, dos qua is US$11 mi lhões têm
como fon te o pre sen te em prés ti mo do BID, e os res -
tan tes US$2,8 mi lhões, a con tra par ti da bra si le i ra.

O pra zo de re tor no de 20 anos, com 3 de ca rên -
cia e ju ros – BID va riá ve is – atu al men te na fa i xa de
6,5% a.a – su ge rem, se gun do a Aná li se Téc ni ca do
Mi nis té rio do Meio Ambi en te (fl. 29 do pro ces so), que
“Pa re ce não ha ver me lho res op ções tan to em ter mos
de li nha de cré di to para in ves ti men tos pú bli cos em in -
fra-estrutura, quan to em ter mos de ta xas de ju ros, em 
re la ção, por exem plo, aos pra ti ca dos no mer ca do in -
ter no bra si le i ro”. De fato, di an te da res tri ção fis cal e
am bi al que o País atra ves sa, as con di ções de fi nan -

ci a men to e o in gres so de di vi sas que a ope ra ção en -
se ja, con tri bu em tan to para es ta bi li da de como para a
exe cu ção de um pro gra ma fun da men tal para a re gião 
ama zô ni ca.

Em face do ex pos to, con clu í mos o nos so Pa re -
cer pela apro va ção do ple i to nos ter mos do se guin te:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2000

Au to ri za a União a con tra tar ope ra -
ção de cré di to ex ter no no va lor equi va -
len te a até US$11.000.000.00 (onze mi -
lhões de dó la res nor te-americanos), de
prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de
De sen vol vi men to – BID, des ti na da a fi -
nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de De -
sen vol vi men to do Tu ris mo na Ama zô nia
Le gal, cuja exe cu ção com pe te à Se cre ta -
ria de Co or de na ção da Ama zô nia, do Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te.

O Se na dor Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a União au to ri za da a con tra tar ope ra -

ção de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$11.000.000.00 (onze mi lhões de dó la res nor -
te-americanos), de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de -
ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen -
vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, 
o Pro gra ma de De sen vol vi men to do Tu ris mo na Ama -
zô nia Le gal, cuja exe cu ção com pe te à Se cre ta ria de
Co or de na ção da Ama zô nia, do Mi nis té rio do Meio
Ambi en te.

Art. 2º A ope ra ção de cré di to men ci o na da no ar -
ti go an te ri or apre sen ta as se guin tes ca rac te rís ti cas fi -
nan ce i ras:

I – De ve dor : Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil/Mi -
nis té rio do Meio Ambi en te;

II – Cre dor: Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol -
vi men to – BID (Was hing ton/EUA);

III – Va lor: até US$11,000,000.00 (onze mi lhões
de dó la res dos Esta dos Uni dos);

IV – Pra zo: apro xi ma da men te vin te anos;
V – Ca rên cia: apro xi ma da men te de três anos e

seis me ses;
VI – Ju ros: taxa anu al de ter mi na da, para cada

se mes tre, pelo cus to dos Emprés ti mos Qu a li fi ca dos
to ma dos pelo BID du ran te o se mes tre an te ri or,
acres ci do de uma mar gem que o BID fi xa rá pe ri o di -
ca men te de acor do com sua po lí ti ca so bre taxa de
ju ros, in ci den te so bre os sal dos de ve do res diá rios
do em prés ti mo;
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VII – Co mis são de Cré di to: até 0,75% a.a. so bre
o sal do não de sem bol sa do, con ta da a par tir de ses -
sen ta dias da as si na tu ra do con tra to;

VIII – Re cur sos para Inspe ção e Su per vi são Ge -
ral: Até US$110.000,00 (1% do va lor da ope ra ção);

IX – Pra zo para de sem bol so: qua tro anos, con -
ta dos a par tir da data da as si na tu ra do con tra to.

X – Con di ções de pa ga men to
a) do Prin ci pal : em até trin ta e qua tro pres ta ções 

se mes tra is, con se cu ti vas e tan to quan to pos sí vel
igua is, a pri me i ra seis me ses após a data pre vis ta
para o fi nal do de sem bol so do em prés ti mo, cujo pra zo 
é de três anos a par tir da as si na tu ra do con tra to, e a
úl ti ma até vin te anos após a as si na tu ra do con tra to;

b) dos Ju ros: se mes tral men te ven ci dos, a pri -
me i ra seis me ses após a as si na tu ra do con tra to;

c) da Co mis são de Cré di to: se mes tral men te
ven ci da;

d) dos Re cur sos para Inspe ção e Su per vi são
Ge ral: de sem bol sa dos do va lor do fi nan ci a men to em
pres ta ções tri mes tra is tan to quan to pos sí vel igua is,
in gres san do na con ta do BID in de pen den te men te de
so li ci ta ção do mu tuá rio.

Art. 5º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias con ta dos da data de sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 25 de ja ne i ro de 2000. – Ney 
Su as su na, Pre si den te – Jef fer son Pé res, Re la tor –
Lú cio Co e lho – Ra mez Te bet – Gil ber to Mes tri nho
– José Alen car – Agne lo Alves – La u ro Cam pos
(ven ci do) – Pa u lo Sou to – Bel lo Par ga – Ante ro
Paes e Bar ros –  Agne lo Alves – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Fre i tas Neto – Car los Be zer ra.

 O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com re -
fe rên cia ao Pa re cer nº 29, de 2000, que aca ba de ser
lido, a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a pro po -
si ção fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is,
a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do art. 235, II,
f, do Re gi men to Inter no, do Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se, on tem, o pra zo para apre sen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Re so lu ção nº 1, de 2000, que au to -
ri za a União a con tra tar ope ra ção de re es ca lo na men -
to de seus cré di tos jun to à Re pú bli ca de Zâm bia, no
mon tan te de vin te mi lhões, tre zen tos e cin qüen ta e
oito mil, cen to e vin te dó la res nor te-americanos e no -
ven ta e seis cen ta vos.

Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in -
clu í da em Ordem do Dia opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 29, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 160 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral, que o tem po de di ca do
aos ora do res da Hora do Expe di en te da Ses são Ordi -
ná ria do dia 10-2-2000, seja de di ca do à co me mo ra -
ção do 40º ani ver sá rio de cri a ção da Su pe rin ten dên -
cia do De sen vol vi men to do Nor des te – SUDENE.

Sala das Ses sões, 19 de ja ne i ro de 2000. –
Fran ce li no Pe re i ra – José Alen car – Mo re i ra Men -
des – Hugo Na po leão – Jo nas Pi nhe i ro – Emi lia
Fer nan des – Pa u lo Har tung – João Alber to Sou za
– Ger son Ca ma ta.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do Ple ná rio 
após a Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, I, “b”, do 
Re gi men to Inter no.

Pas sa-se à lis ta de ora do res.
Por per mu ta com o Se na dor Ra mez Te bet, con -

ce do a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao Se na dor Ro meu 
Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, São Pa u lo e São Vi cen -
te, mãe e fi lha, es tão em fes ta. 

Já se pas sa ram qua tro cen tos e qua ren ta e seis
anos des de que um pu nha do de mis si o ná ri os je su í -
tas, li de ra dos pe los pa dres Ma no el de Nó bre ga e
José de Anchi e ta, par tiu de São Vi cen te e su biu a
Ser ra do Mar até o Pla nal to de Pi ra ti nin ga, para dar
iní cio à in te ri o ri za ção do Bra sil e fun dar aque la que se 
trans for ma ria numa das ma i o res ci da des do mun do.
Era o dia 25 de ja ne i ro de 1554. E já se pas sa ram
qua tro cen tos e ses sen ta e oito anos des de que Mar -
tim Afon so de Sou sa, à fren te de uma es qua dra lu si -
ta na, aden trou a for mo sa baía vi cen ti na para dar iní -
cio à co lo ni za ção do País, fun dan do a pri me i ra vila e
ins ta lan do a pri me i ra Câ ma ra Le gis la ti va em solo
ame ri ca no. Trans cor ria a data his tó ri ca de 22 de ja ne -
i ro de 1532.

São Pa u lo foi a pri me i ra ci da de bra si le i ra fun da -
da lon ge do li to ral. Deu sus ten ta ção às in ves ti das das 
en tra das e ban de i ras em di re ção ao in te ri or e, com
isso, ge rou a der ro ca da dos li mi tes im pos tos pelo Tra -
ta do de Tor de si lhas, o que se tra du ziu no sur gi men to
des te País belo e gi gan te. Esse por ten to so tra ba lho
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de sé cu los já es ta va de li ne a do nas men tes dos co lo -
ni za do res que de sem bar ca ram em São Vi cen te em
1532 e ali ins ta la ram, ime di a ta men te, os po de res
exe cu ti vo, le gis la ti vo e ju di ciá rio, oi ten ta e oito anos
an tes do iní cio da co lo ni za ção dos Esta dos Uni dos da 
Amé ri ca pe los pe re gri nos do May flo wer e pe los pu ri -
ta nos de Bos ton. Para dar se gui men to àque la in ten -
ção, os pas sa ge i ros da fro ta de Mar tim Afon so en con -
tra ram apo io e ori en ta ção se gu ra em um náu fra go,
João Ra ma lho, que fora re ce bê-los na pra ia, ao lado
da es po sa, Bar ti ra, fi lha do ca ci que Ti bi ri çá, e à fren te
de cen te nas de ín di os tu pi ni quins, en tre os qua is vi via 
des de 1513.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, foi em con se qüên cia des sa for te vin cu la ção his -
tó ri ca en tre am bas as ci da des que os três po de res de
São Pa u lo vol ta ram a fun ci o nar em solo vi cen ti no nos
dias 20, 21 e 22 do cor ren te, abrin do as co me mo ra -
ções ofi ci a is do V Cen te ná rio do Des co bri men to em
meu Esta do. Isso acon te ceu, por tan to, qua tro cen tos
e cin qüen ta e um anos de po is de São Vi cen te ter de i -
xa do de ser a ca pi tal pa u lis ta, e aca bou ad qui rin do
sig ni fi ca do es pe ci al para os Mu ni cí pi os vi zi nhos
quan do o Exmº Go ver na dor Má rio Co vas anun ci ou
in ves ti men tos de R$173,9 mi lhões em obras na Ba i -
xa da San tis ta, a ma i or par te de sa ne a men to. Esta -
vam ao lado de S. Exª os Exmºs Pre si den tes da
Assem bléia Le gis la ti va, De pu ta do Van der lei Ma cris, e 
do Tri bu nal de Jus ti ça, De sem bar ga dor Már cio Mar -
tins Bo ni lha, além dos ilus tres Pre fe i to e Pre si den te
da Câ ma ra mais an ti ga do con ti nen te ame ri ca no, Dr.
Már cio Fran ça e Ve re a dor Alta ir Di Mar co.

As co me mo ra ções do ani ver sá rio de São Vi cen -
te es ti ve ram à al tu ra da im por tân cia his tó ri ca da ci da -
de e abran ge ram até o has te a men to de uma Ban de i -
ra Bra si le i ra, de trin ta me tros de lar gu ra e vin te e um
me tros de al tu ra, no lo cal em que foi cul ti va do o pri -
me i ro ca na vi al e fun ci o nou o pri me i ro en ge nho do
Bra sil. O Pa vi lhão, que tre mu la ma jes to sa men te so -
bre a Bi qui nha de Anchi e ta, é con si de ra do o ma i or do
mun do e po de rá fa zer par te do Gu in ness Book of
the Re cords. 

Ao pé do Mor ro dos Bar bo sas, onde a Ban de i ra
tre mu la ilu mi na da, mil e qui nhen tos ato res se le ci o na -
dos en tre a co mu ni da de vi cen ti na e um gru po de con -
sa gra dos pro fis si o na is en ce nam, na Pra ia do Gon za -
gui nha, to das as no i tes até o dia 28, a Che ga da de
Mar tim Afon so e a Fun da ção da Pri me i ra Vila do Bra -
sil, um es pe tá cu lo de rara be le za que emo ci o nou
aque les ar tis tas, en tre os qua is Ney La tor ra ca, Jo nas
Melo, Oscar Ma gri ni, Edu ar do Mos co vis, Bete Bru no
e Susi Rego. Mas o tem po dis po ní vel para a en ce na -

ção na pra ia não per mi te al can çar o pe río do da ter ce i -
ra ex pe di ção je su í ta ao Bra sil, que atin giu a Ba hia de
To dos os San tos a 13 de ju lho de 1553, acom pa nhan -
do o se gun do Go ver na dor-Geral, Du ar te da Cos ta, e
tra zen do uma fi gu ra que mar ca ria pro fun da men te
nos sa His tó ria pá tria, o Pa dre José de Anchi e ta. Três
me ses de po is da che ga da, Anchi e ta de sem bar ca va
em São Vi cen te e nela re en con tra va Pa dre Ma no el
da Nó bre ga, o ami go que co nhe ce ra ao es tu dar no
Co lé gio Real das Artes, em Co im bra. No mês se guin -
te, am bos so bem o Pla nal to de Pi ra ti nin ga e fun dam
São Pa u lo. Gos ta ria de fa zer uma re fe rên cia aqui à
mi nis sé rie “A Mu ra lha”, que está sen do exi bi da pela
Glo bo. A mu ra lha re pre sen ta a su bi da da ser ra, pe -
no sa para aque les que apor ta ram em solo bra si le i ro
logo após o Des co bri men to, da das as di fi cul da des
que ti nham que en fren tar. E am bos su bi ram lá, para
fun dar, no Pla nal to de Pi ra ti nin ga, a mi nha ci da de de
São Pa u lo, que amo e na qual nas ci.

A emo ção ma ni fes ta da ago ra pe los ato res ao
en ce nar a che ga da de Mar tim Afon so não pode ser
ma i or que a sen ti da por Cas tro Alves ao re tra tar em
ver sos a saga da que les mis si o ná ri os je su í tas. Escre -
veu o po e ta:

“Nada tur ba va aque las fron tes cal mas,
Nada cur va va aque las gran des al mas
vol ta das para a am pli dão...
No en tan to, eles só ti nham, na jor na da,
por cou ra ça a so ta i na es far ra pa da
e uma cruz por bor dão.”

São Pa u lo nas ceu de um co lé gio, com uma
mis sa, e teve em um Be a to – Anchi e ta – seu pri me i -
ro mes tre. Um Be a to ve ne ra do por to dos, bran cos e
ín di os, que o cha ma vam de Pa gé-Guaçu, ou seja,
Gran de Pajé. A ele e ao Pa dre Ma no el da Nó bre ga,
de ve mos não só a fun da ção, como tam bém a sal va -
ção do vi la re jo ori gi nal ante a fú ria de ín di os e ou -
tros ha bi tan tes do vi zi nho po vo a do de San to André,
in fen sos à obra mis si o ná ria. Para de fen dê-lo, Nó -
bre ga e Anchi e ta con ta ram com a pro te ção do ca ci -
que Ti bi ri çá e seus ín di os, bem como de ou tro che fe 
in dí ge na cha ma do Ca i u bi, to dos ha bi tan tes dos ar -
re do res da pa li ça da. Foi as sim que, em ju lho de
1692, o vi la re jo so bre vi veu ao vi o len to as sé dio dos
ini mi gos, au xi li a dos pe los Ta mo i os da Con fe de ra ção 
de Ipe ro ig (atu al Uba tu ba), que es ta vam a ser vi ço
dos fran ce ses, des ba ra ta dos por Mem de Sá no Rio 
de Ja ne i ro.

Em 1711, a Vila de São Pa u lo de Pi ra ti nin ga
trans for mou-se na ci da de de São Pa u lo, com uma po -
pu la ção com pos ta ba si ca men te de por tu gue ses e ín -
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di os. Os pri me i ros ne gros afri ca nos, tra zi dos do Con -
go e Ango la, che ga ram 35 anos de po is.

Em 1808, sur gi ram os pri me i ros imi gran tes não
por tu gue ses, um in glês de nome Mawe e um su e co
cha ma do Gus ta vo Be yer. Mais três dé ca das e a ci da -
de ga nha ria seu pri me i ro pre fe i to, quan do a po pu la -
ção era de 21.933 ha bi tan tes.

Por tu gue ses, ita li a nos e es pa nhóis co me ça ram
a che gar, em mas sa, por vol ta de 1880 e, após sete
anos de flu xo imi gra tó rio cons tan te e cres cen te, o go -
ver no ina u gu ra va a Hos pe da ria do Imi gran te, no ba ir -
ro do Brás, com ca pa ci da de para abri gar 4 mil pes so -
as. No ano se guin te, com a li ber ta ção dos es cra vos,
os ne gros vi e ram pro cu rar em pre go em São Pa u lo e
cri a ram vá ri os ba ir ros na pe ri fe ria.

Em 1890, a abun dân cia de mão-de-obra es tran -
ge i ra, em meio a uma po pu la ção de 64.934 ha bi tan -
tes, per mi tiu a cons tru ção da Ave ni da Pa u lis ta. A imi -
gra ção con ti nu ou a cres cer e, em 1897, ha via dois ita -
li a nos para cada bra si le i ro: o ita li a no era a lín gua
mais fa la da na ci da de. Três anos de po is, os es pa -
nhóis re pre sen ta vam 12% da po pu la ção, que atin gia
a 239.820 ha bi tan tes. Fun da ram, en tão, o Clu be His -
pa no-Brasileiro, no Brás.

Os pri me i ros imi gran tes sí ri os e li ba ne ses che -
ga ram em 1905. Des se ano até 1946, a Sí ria nos
man dou 50 mil no vos ha bi tan tes.

Em 1908, sur gi ram os ja po ne ses, de sem bar ca -
dos no na vio “Ka sa to Maru”; e, em 1920, os pri me i ros
20 mil imi gran tes ar mê ni os, na mes ma épo ca em que
a pre fe i tu ra ina u gu ra va o Te a tro Mu ni ci pal. Três anos
de po is, a ina u gu ra ção da es co la ju da i ca Re nas cen -
ça, no Ba ir ro de Hi gi e nó po lis, mar ca va a che ga da dos 
ju de us. Na ma i or par te fo ram es ta be le cer-se no Ba ir -
ro do Bom Re ti ro, jun to aos ita li a nos. Até o fi nal da II
Gu er ra Mun di al, mais de 50 mil ju de us imi gra vam
para São Pa u lo. 

Entre 1900 e 1920, a po pu la ção do brou, atin gin -
do 580 mil ha bi tan tes. Ain da de vi do à II Gu er ra Mun -
di al, acon te ceu, em 1940, uma gran de onda imi gra tó -
ria e ja po ne ses. No to tal, du ran te o sé cu lo, mais de
meio mi lhão de sú di tos ni pô ni cos iri am che gar a São
Pa u lo. Ao mes mo tem po, ocor reu uma gran de imi gra -
ção de re fu gi a dos de guer ra vin dos prin ci pal men te do 
les te eu ro peu, o que con tri bu iu para fa zer a po pu la -
ção ul tra pas sar a mar ca do pri me i ro mi lhão e atin gir,
no fi nal da dé ca da, um mi lhão e tre zen tos mil ha bi tan -
tes. Entre 1819 e 1940, 60% dos qua tro mi lhões de
imi gran tes che ga dos ao Bra sil ha vi am per ma ne ci do
no Esta do de São Pa u lo. 

Os re fu gi a dos fo ram fun da men ta is para o cres -
ci men to da in dús tria. Entre as duas gran des guer ras,

a ci da de re ce beu pelo me nos cem mil eu ro pe us e ori -
en ta is de ele va da qua li fi ca ção pro fis si o nal.

Na dé ca da de 50, ini ci ou-se a mi gra ção ori un da
do Nor des te e au men tou in ten sa men te a atra ção de
pa u lis tas do in te ri or do Esta do para a ca pi tal, gra ças
ao cres ci men to da in dús tria. Os anos 60 as si na la ram
a che ga da de mi gran tes mi ne i ros em gran de nú me ro,
ao mes mo tem po em que se in ten si fi cou a mi gra ção
nor des ti na, pre do mi nan te até hoje. Na me ta de da dé -
ca da, uma nova onda mi gra tó ria to mou for ça quan do
a ci da de já ti nha 7 mi lhões de ha bi tan tes: como re sul -
ta do da guer ra em seu país, le vas de sul-coreanos
des lo ca ram-se para São Pa u lo, onde vi e ram a se
des ta car es pe ci al men te no mer ca do de con fec ções.

Na úl ti ma dé ca da do sé cu lo, di mi nu iu a mi gra -
ção, e mais de 600 mil ha bi tan tes de i xa ram São Pa u -
lo; po rém, o cres ci men to ve ge ta ti vo per mi tiu-lhe su -
pe rar o ín di ce de 10 mi lhões de ha bi tan tes. Con for me
pes qui sa do Da ta Fo lha, fe i ta a 14 do cor ren te, com
1.100 en tre vis tas e mar gem de erro de dois pon tos
per cen tu a is, 47% des ses ha bi tan tes nas ce ram na ci -
da de; 53% são ori un dos de ou tros lo ca is; 16% são fi -
lhos de ba i a nos; 15 são fi lhos de pa u lis ta nos: 15%
des cen dem de mi ne i ros; 10% des cen dem de per -
nam bu ca nos. Se ten ta e cin co na ci o na li da des for mam 
São Pa u lo, sen do que 5% são de es tran ge i ros le ga li -
za dos. Por tan to, qua se me ta de dos mo ra do res di zem 
que nas ce ram na ci da de, mas são des cen den tes, na
gran de ma i o ria, de gen te vin da de ou tros lu ga res. Só
15% dos pais e 16% das mães nas ce ram na ci da de
de São Pa u lo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil é
re co nhe ci do como a ma i or de mo cra cia ra ci al exis ten -
te e uma das ma i o res eco no mi as do mun do. Com sua 
pu jan ça eco nô mi ca e como ca di nho de ra ças, mi nha
ci da de é sím bo lo per fe i to des sas ca rac te rís ti cas na ci -
o na is. Orgu lho-me de nela ha ver nas ci do, cres ci do e
al can ça do as me lho res re a li za ções pes so a is, in clu si -
ve cons ti tu í do fa mí lia, na qual cir cu la san gue ára be,
ita li a no, por tu guês, ja po nês e aus tría co. Sou imen sa -
men te gra to a São Pa u lo pela ge ne ro si da de com que
sem pre re com pen sou mi nha exis tên cia e a de to das
as pes so as que amo.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na -
dor Ro meu Tuma, que ro, em meu nome e em nome
da Li de ran ça do Par ti do da Fren te Li be ral, en dos sar
as pa la vras de V. Exª nes ta ho me na gem pelo ani ver -
sá rio da ci da de de São Pa u lo. Re gis tro ain da que V.
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Exª, aqui no Se na do, tem sido um exem plo de bom
Par la men tar, re pre sen tan do, de ma ne i ra mu i to for te,
o Esta do de São Pa u lo. Por tan to, as so cio-me ao pro -
nun ci a men to de V. Exª, ao mes mo tem po em que de -
se jo fe li ci da des aos pa u lis ta nos, es pe ran do tam bém
que eles pos sam ter a fe li ci da de de tê-lo como pre fe i -
to nes te ano.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Mo za ril do. Se al gu ma co i sa de bom
re a li zo nes te Con gres so é em ra zão de ter bons
exem plos. E V. Exª é um de les, que pro cu ro se guir
para não co me ter er ros e não me des vi ar da que le ca -
mi nho que Deus me deu como mis são.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª. 

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Ro meu Tuma, per mi ta-me igual men te as so -
ci ar-me às ho me na gens do povo do Esta do do To can -
tins a essa data tão im por tan te para o Bra sil, uma vez
que to dos nós, bra si le i ros, te mos gran de ad mi ra ção
pela ci da de de São Pa u lo. Admi ra mos aque le belo
Esta do, sua gen te e, par ti cu lar men te, V. Exª. Por tan -
to, em nome da po pu la ção do Esta do do To can tins,
as so cio-me às ho me na gens que V. Exª pres ta à Ca pi -
tal do Esta do de São Pa u lo, que é tam bém a ca pi tal
eco nô mi ca des te País. Ao mes mo tem po, cum pri -
men to V. Exª por de sem pe nhar com tan ta dig ni da de
sua fun ção de re pre sen tan te da que le belo Esta do, do
qual tam bém tan to nos or gu lha mos. Pa ra béns.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se na dor Si -
que i ra Cam pos, como o Se na dor Mo za ril do, é V. Exª
um exem plo, um dos mais jo vens Se na do res des ta
Re pú bli ca, e vem de um Esta do novo, o Esta do do To -
can tins, cujo Go ver na dor apren de mos a ad mi rar e a
res pe i tar pela for ça de tra ba lho que tem de mons tra -
do. To can tins cer ta men te en tra rá no con ce i to dos ou -
tros Esta dos, de es pe ran ça para o Bra sil, em sua pro -
du ti vi da de e re pre sen ta ção eco nô mi ca.

Peço para in cor po rar ao meu dis cur so as pa la -
vras de V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (PT – SP) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Com pra zer, 
Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (PT – SP) – Cum pri -
men to V. Exª por es tar aqui pres tan do essa ho me na -
gem às ci da des de São Vi cen te e São Pa u lo por mais
um ani ver sá rio. Ain da hoje, pela ma nhã, par ti ci pei de
uma mis sa, no Pá tio do Co lé gio, em co me mo ra ção
aos 446 anos da ci da de de São Pa u lo, cuja po pu la -

ção se apro xi ma dos 10 mi lhões de ha bi tan tes. Na
ver da de, jun ta men te com as ci da des que for mam a
gran de re gião me tro po li ta na, sua po pu la ção já está
em tor no de 17 mi lhões de ha bi tan tes. Tra ta-se de
uma ci da de for mi dá vel, que apre sen ta, so bre tu do no
que se re fe re aos se res hu ma nos, ex tra or di ná ria ri -
que za, amor, cri a ti vi da de, boa von ta de. E há cer ta -
men te a pos si bi li da de de se me lho rar mu i to mais
essa in crí vel, ma ra vi lho sa e ma i or ci da de bra si le i ra e
da Amé ri ca do Sul. Mas de ve mos nos lem brar dos de -
sa fi os que te mos pela fren te, Se na dor Ro meu Tuma.
V. Exª co nhe ce tão bem quan to eu os con tras tes da
nos sa que ri da ci da de de São Pa u lo. Lá es tão al gu -
mas das pes so as que con se gui ram acu mu lar ma i or
ri que za na His tó ria de nos so País e tam bém pes so as, 
so bre tu do vin das das re giões mais po bres de to dos
os Esta dos bra si le i ros, que para lá se des lo ca ram em
bus ca de me lho res con di ções de vida. Mes mo as sim
hoje ali en con tram di fi cul da des, haja vis ta o ní vel de
de sem pre go, que se gun do a Fun da ção Sead e o Di e -
e se, en con tra-se em tor no de 19% da po pu la ção eco -
no mi ca men te ati va. Tam bém há um pro ble ma se ri ís -
si mo no que diz res pe i to ao cres ci men to do ín di ce de
cri mi na li da de nes ses úl ti mos tem pos: ho mi cí di os,
rou bos, as sal tos. Em re por ta gem do jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, ao res pon der so bre o que fa zer com as pri -
sões bra si le i ras, Dra u zio Va rel la, que es cre veu um li -
vro no tá vel, Esta ção Ca ran di ru, men ci o nou que in fe -
liz men te es ta mos for man do mais ban di dos do que
so mos ca pa zes de pren der e que é pre ci so edu car as
cri an ças, ofe re cer uma pers pec ti va de vida de cen te
para os mais po bres e pu nir com se ve ri da de os cri mi -
no sos se qui ser mos re ver ter esse qua dro. Para isso,
por tan to, pre ci sa mos ga ran tir, para os 10 mi lhões de
pa u lis ta nos, bem como para os mais de 160 mi lhões
de bra si le i ros, o di re i to de par ti ci par da ri que za de
nos sa Na ção e de ter uma vida dig na. Cum pri men to
V. Exª por es tar co me mo ran do hoje es sas da tas tão
im por tan tes para os mu ni cí pi os de São Vi cen te e São
Pa u lo.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – No bre Se -
na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço-lhe e peço li cen ça
para in cor po rar ao meu dis cur so o im por tan te apar te
de V. Exª, que men ci o nou os gran des pro ble mas que
nos afli gem. Se V. Exª me per mi te, ci ta rei a pes qui sa
que o jor nal Fo lha de S. Pa u lo apre sen tou so bre al -
guns pro ble mas da ci da de de São Pa u lo. Ain da hoje,
em con ver sa com o no bre Se na dor Ro ber to Re quião,
eu di zia que, quan do se fala so bre o uso de ar mas, se
dis cu te úni ca e ex clu si va men te a pro i bi ção ou não do
uso. Não so mos con trá ri os ao pro ces so de de sar ma -
men to da so ci e da de, mas não po de mos dis cu tir esse
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pro ble ma ape nas sob o ân gu lo de uso de ar mas. Tra -
ta-se de uma si tu a ção di fí cil que en vol ve o as pec to da 
se gu ran ça e a de vo lu ção da tran qüi li da de à so ci e da -
de bra si le i ra. Ou se abre uma dis cus são mais am pla
de todo esse pro ces so que tem tra zi do medo e pa vor
à so ci e da de ou fi ca re mos sem pre a re bo que de uma
ou ou tra mo di fi ca ção le gal que ja ma is cons ti tu i rá um
pro gra ma sé rio so bre se gu ran ça pú bli ca. 

É ób vio que em qual quer me tró po le do por te pa -
u lis ta no os pro ble mas ad qui rem di men sões gi gan tes -
cas. Mas, in fe liz men te, uma ad mi nis tra ção mu ni ci pal
omis sa, imo bi li za da por in te res ses ou tros que não os
dos ci da dãos, vem con tri bu in do para agra var a si tu a -
ção de ma ne i ra in du bi tá vel, con for me de i xei cla ro em
re cen te pro nun ci a men to des ta tri bu na. Assim é que,
em ca der no es pe ci al de di ca do ao ani ver sá rio, o res -
pe i ta do jor nal Fo lha de S. Pa u lo pu bli cou, dia 23, a
pes qui sa do Da ta fo lha, acom pa nha da de en tre vis tas
so bre a si tu a ção da ci da de. Mes mo en tre os que se
ma ni fes ta ram de for ma oti mis ta, hou ve acer bas crí ti -
cas à in cú ria que es tig ma ti za a atu al ad mi nis tra ção
mu ni ci pal, como acon te ceu com a es cri to ra Cláu dia
Ma ta raz zo. Ela vi a ja mu i to, mas 15 dias é o má xi mo
que con se gue per ma ne cer afas ta da de São Pa u lo.
“Fico mor ren do de sa u da de”, dis se a en tre vis ta da,
an tes de afir mar: “Pre ci sa mos vo tar cons ci en te men -
te. Com o atu al pre fe i to, não dá”. Isso foi dito por
Cláu dia Ma ta raz zo, pro va vel men te pa ren te do Se na -
dor Edu ar do Su plicy. 

A es cri to ra, as sim como o pu bli ci tá rio Was hing -
ton Oli vet to e a mo de lo Adri a ne Ga lis teu, está en tre
os 30% da po pu la ção que se de cla ra ram mu i to sa tis -
fe i tos em mo rar em São Pa u lo, em bo ra fa zen do res -
tri ções. Dos re sul ta dos da pes qui sa do Da ta fo lha, a
pri me i ra con clu são que se tira apon ta para a ur gen te
ne ces si da de de ser re cu pe rar a au to-estima da ci da -
de. Mas como re a li zar ta ma nha ta re fa quan do se
sabe que o en di vi da men to da Pre fe i tu ra atin ge o do -
bro de seu or ça men to? A pre vi são de ar re ca da ção
para este ano é de R$7,6 bi lhões e, con for me os da -
dos di vul ga dos pela im pren sa, o pas si vo atin ge
R$16,3 bi lhões – duas ve zes e meia, Se na dor Re -
quião. A dí vi da per ca pi ta está au men tan do: no ano
pas sa do, quan do o en di vi da men to era de R$10,8 bi -
lhões, a dí vi da per ca pi ta  che ga va a R$1 mil; ago ra,
atin ge R$1,6 mil.

O fato é que cir cuns tân ci as des mo ra li zan tes re -
pe tem pela fal ta de lim pe za e con ser va ção de vias
pú bli cas, agra vam-se com a in se gu ran ça ge ne ra li za -
da, afli gem com o de sem pre go, e por aí ago ra. Isso
se re fle te na pes qui sa do Da ta fo lha, prin ci pal men te
com a ge ra ção de um dado que me de i xou es tu pe fac -

to: o jor nal afir ma que um en tre três mo ra do res mu da -
ria de ci da de se pu des se. Dos en tre vis ta dos, 30%
dis se ram es tar mu i to sa tis fe i tos de mo rar em São Pa -
u lo (em 1997, eram 41%); 17% de cla ra ram-se nada
sa tis fe i tos, e 53% afir ma ram es tar pou co sa tis fe i tos.
Os pes qui sa do res in for ma ram que tais ín di ces re sul -
tam de “três anos de cri se eco nô mi ca, de sem pre go,
es ca la da da vi o lên cia e ad mi nis tra ção Cel so Pit ta”. 

Essas são tam bém as ca u sas de 76% dos en -
tre vis ta dos te rem as so ci a do a ci da de a algo ne ga ti vo
quan do in da ga dos so bre “a pri me i ra idéia que lhes
vem à ca be ça ao pen sar em São Pa u lo”. Em 1997,
esse ín di ce era de 50%. Há três anos, 17% di zi am
que as sal tos, ho mi cí di os e in se gu ran ça eram as pri -
me i ras co i sas que lem bra vam ao fa lar da ci da de.
Ago ra, o per cen tu al é qua se o do bro, pois 29% as so -
ci am São Pa u lo ime di a ta men te à vi o lên cia. De vem
ter sido in flu en ci a dos pe los nu me ro sos as sas si na tos
e uma sé rie de ocor rên ci as que se pas sa ram este
ano. São da dos não só de jor na is, de em pre sas e
pes qui sas mas da pró pria Fun da ção Se a de (Sis te ma
Esta du al de Aná li se de Da dos).

Há al gu mas es pe ran ças ain da para São Pa u lo,
que con ti nua a cres cer e pro me ter no vas re a li za ções
pro di gi o sas, como, por exem plo, a anun ci a da cons -
tru ção da Ma ha ris hi São Pa u lo To wer, um edi fí cio 42
me tros mais alto do que o Pe tro nas To wers, na Ma lá -
sia, a edi fi ca ção mais alta do mun do atu al men te. Terá 
494 me tros de al tu ra e 103 an da res, com in ves ti men -
to de 1 bi lhão e 650 mi lhões de dó la res. Sem dú vi da,
res ga ta rá vá ri os ba ir ros cen tra is, hoje de te ri o ra dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te
mo men to, São Pa u lo ain da co me mo ra seus 446 anos 
de exis tên cia Pela ma nhã, a tra di ci o nal mis sa des cri -
ta aqui pelo Se na dor Edu ar do Su plicy, no Pá tio do
Co lé gio, cen tro da ci da de, abrin do as co me mo ra ções
ofi ci a is, in clu in do con cer to para apre sen ta ção da Sin -
fo nia Pa u lis ta na, de Billy Blan co, com a par ti ci pa ção
do pró prio au tor. Aliás, con cer tos, re ci ta is, mú si ca po -
pu lar, apre sen ta ções te a tra is e aber tu ras de ex po si -
ção acon te cem por toda a ci da de, dan do um ca rá ter
ni ti da men te cul tu ral às fes ti vi da des. Ain da pela ma -
nhã, três mil atle tas dis pu ta ram o 3º Tro féu Ci da de de
São Pa u lo numa ma ra to na e, pou co an tes do me -
io-dia, ao som de “Pa ra béns a você”, mi lha res de
mo ra do res do ba ir ro do Be xi ga se gui ram a tra di ção
de co mer um enor me bolo ale gó ri co, des ta vez com
446 me tros de com pri men to. Oxa lá todo esse amor
po pu lar pela ci da de pu des se cris ta li zar-se numa
fren te de ci da dãos de bem, in de pen den te men te de
cor par ti dá ria, para, atra vés do voto cons ci en te nas
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ele i ções que se apro xi mam, res ga tar a ci da dania e a
au to-estima pa u lis ta nas.

Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra a V. Exª.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para uma bre ve co mu ni -
ca ção.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra, da mes ma for ma, para
uma bre ve co mu ni ca ção.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, gos ta ria de ins cre ver-me para uma
co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Fi cam
ins cri tos os Se na do res Ro ber to Fre i re, Ro ber to Re -
quião e Edu ar do Su plicy. S. Exªs te rão cin co mi nu tos
para a sua co mu ni ca ção na pror ro ga ção da Hora do
Expe di en te.

Por per mu ta com o Se na dor Edi son Lo bão, con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
vin te mi nu tos.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro ve i -
ta mos o en se jo da con vo ca ção ex tra or di ná ria para re -
to mar uma dis cus são que há mu i to vem mo bi li zan do
a so ci e da de bra si le i ra, des de a Cons ti tu in te, em
1988. Tra ta-se da ne ces si da de da re di vi são ter ri to ri al
do País, como fa tor de eli mi na ção das de si gual da des
re gi o na is. A Fe de ra ção deve ur gen te men te ser sub -
me ti da a uma nova con fi gu ra ção po lí ti co-administra-
tiva, de sor te a des con cen trar o de sen vol vi men to e
pro mo ver po lí ti cas de in te gra ção re gi o nal.

Na mi nha vi são, os Esta dos do Ama zo nas, Pará e 
Mato Gros so de ve ri am ser des mem bra dos, dan do sur -
gi men to a ou tros três, So li mões, Ta ja pós e Ara gua ia.
Nes se en ten di men to, em mar ço de 1999, dei en tra da
em três dis tin tos pro je tos de de cre to le gis la ti vo para
apre ci a ção nes ta Casa, con vo can do ple bis ci to so bre a
cri a ção des ses três no vos Esta dos da Fe de ra ção.

Nes sa li nha, a Co mis são de Estu dos Ter ri to ri a -
is, ins ti tu í da pelo Con gres so Na ci o nal sob a in vo ca -
ção do art. 12 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is 
Tran si tó ri as, já ex ter nou pa re cer po si ti vo quan to à ne -
ces si da de de cri a ção de no vas en ti da des fe de ra ti vas
mor men te na re gião da Ama zô nia Le gal. Ale gan do a
fun ção ur gen te de au xi li ar o de sen vol vi men to da que -
la par te do ter ri tó rio na ci o nal, a Co mis são con clu iu
que o sur gi men to de no vos Esta dos no País se en -
qua dra per fe i ta men te no es pí ri to dos ob je ti vos fe de -
ra ti vos de pros pe ri da de eqüi ta ti va, para os qua is a
Re pú bli ca se des ti na. Por isso, jus ti fi ca-se o ple bis ci -
to como pro ces so le gí ti mo de con sul ta à po pu la ção
lo cal, para ates tar seu in te res se na al te ra ção ime di a ta 
do mapa fe de ra ti vo.

No caso do So li mões, em ar gu men to que a gi -
gan tes ca área ter ri to ri al do Esta do do Ama zo nas, que 
so zi nho é ma i or que os sete Esta dos do Sul e Su des -
te jun tos, tem, his to ri ca men te, pre ju di ca do uma ação
mais pro du ti va do Esta do bra si le i ro na re gião. São
qua se 2 mi lhões de qui lô me tros qua dra dos, que che -
gam a eqüi va ler a três ve zes o ta ma nho da Fran ça, di -
fi cul tan do uma in ter ven ção apro pri a da dos go ver nos
e con de nan do as po pu la ções de Mu ni cí pi os mais dis -
tan tes a uma in to le rá vel ba te la da de ca rên ci as.

Fora isso, os acon te ci men tos re cen tes, com o
agra va men to da cri se na Co lôm bia, na Bo lí via e no
Peru, onde gru pos guer ri lhe i ros e de nar co tra fi can tes
têm pos to em ris co a imen sa fron te i ra bra si le i ra com
aque les pa í ses, tor na mais pre sen te a ne ces si da de
de dis cus são e de en ca mi nha men to des se pro ble ma.

Em ver da de, tra ta-se de ca rên ci as que se es -
ten dem des de as pres ta ções bá si cas do ser vi ço pú -
bli co até as con di ções mí ni mas de sa ú de, sa ne a men -
to, trans por te e edu ca ção. A cri a ção, por tan to, do
Esta do de So li mões vem a aten der a uma re i vin di ca -
ção jus ta e le gí ti ma da po pu la ção es que ci da do in te ri -
or ama zô ni co, que deve ser res pe i ta da em seu di re i to
cons ti tu ci o nal men te ga ran ti do de de ci dir so bre seu
des ti no, so bre a me lho ria das con di ções ge ra is da
vida.

No tex to do pro je to, pro po nho ao Tri bu nal Re gi -
o nal Ele i to ral a ta re fa de or ga ni zar, re a li zar, apu rar,
fis ca li zar e pro cla mar o re sul ta do de ple bis ci to jun to à
po pu la ção da área, na data das ele i ções mu ni ci pa is
des te ano. Por tan to, no mo men to em que o ele i tor
dos mu ni cí pi os a se rem des mem bra dos fo rem vo tar
para pre fe i to e ve re a dor tam bém vo ta rão opi nan do se 
que rem ou não o des mem bra men to, con for me es ta -
be le ce a Cons ti tu i ção. Tal po pu la ção em re a li da de
com pre en de res pec ti va men te os ele i to res dos Mu ni -
cí pi os de São Ga bri el da Ca cho e i ra, de San ta Isa bel
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do Rio Ne gro, de Bar ce los, de Ja pu rá, de Ma raã, do
To can tins, de San to Antô nio do Içá, de Fon te Boa, de
São Pa u lo de Oli ven ça, de Ama tu rá, de Ju taí, de Ju -
ruá e tan tos ou tros.

Na ver da de, em mi nha pro pos ta, não há cri a ção
de ne nhum ou tro mu ni cí pio e se man tém o li mi te ge o -
grá fi co dos atu a is mu ni cí pi os exis ten tes. 

Para o caso da cri a ção do Esta do do Ta pa jós, a
ló gi ca e a jus ti fi ca ti va do pro je to não se mo di fi cam em
for me nem em con te ú do, quan do com pa ra das com
as do pro je to do So li mões. No en tan to, em vez de
apli car o mes mo ra ci o cí nio ao Esta do do Ama zo nas,
di re ci o na re mos nos so alvo para o Esta do do Pará. O
ter ri tó rio pa ra en se re gis tra uma ex ten são de qua se 1
mi lhão e 300 mil qui lô me tros qua dra dos, o que pra ti -
ca men te cor res pon de à área dos sete Esta dos das
Re giões Sul e Su des te do Bra sil, a sa ber: São Pa u lo,
Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, Rio Gran de do Sul, Pa -
ra ná, San ta Ca ta ri na e Espí ri to San to.

Ora, com uma área de pro por ções tão imen sa -
men te di men si o na das, não há como es pe rar do Esta -
do uma in ter ven ção à al tu ra. Daí re sul ta a mul ti pli ca -
ção das ca rên ci as e das in su fi ciên ci as da po pu la ção
que ha bi ta os rin cões do in te ri or pa ra en se, lon ge da
ca pi tal, Be lém. Para sa nar dis tor ções tão gra ves e le -
gi ti mar a cri a ção do Esta do do Ta pa jós, pro po nho a
re a li za ção de ple bis ci to, em no vem bro des te ano, na
mes ma oca sião das ele i ções mu ni ci pa is, para o des -
mem bra men to das áre as dos Mu ni cí pi os de Alme i rim, 
Pra i nha, Mon te Ale gre, Alen quer, Óbi dos e tan tos ou -
tros.

Por úl ti mo, mas não me nos re le van te, pro po nho 
a cri a ção do Esta do do Ara gua ia, num pro ces so de
des mem bra men to do Esta do do Mato Gros so. Res ta
lem brar que es ses são os três ma i o res Esta dos do
Bra sil, re pre sen tan do, jun tos, mais da me ta de da
área ter ri to ri al do País. Mais uma vez, as ra zões que
me le vam a in ves tir a voz e o po der na cri a ção de uma 
nova en ti da de fe de ra ti va fun da men tam-se na ino pe -
rân cia do Esta do em ad mi nis trar uni da des ter ri to ri al -
men te des me di das. No caso do Mato Gros so, mes mo 
após per ti nen te e con sa gra do pro ces so de di vi são do
Esta do nos anos 70, com a cri a ção do Mato Gros so
do Sul, sua área ain da abran ge qua se um mi lhão de
qui lô me tros qua dra dos.

É im por tan te fri sar que es ses três Esta dos fa -
zem fron te i ra com pa í ses onde exis tem pro ble mas
sé ri os de trá fi co de dro gas e con tra ban do de ar mas,
como é o caso do Su ri na me, da Co lôm bia, da Bo lí via
e do Peru.

Por sua enor me di men são, não con se guem be -
ne fi ci ar-se de uma ação de go ver no ca paz de in du zir

um de sen vol vi men to har mô ni co na re gião. Mais par ti -
cu lar men te, a re gião nor te do Mato Gros so re i vin di ca
ma i or pre sen ça do Esta do, de sor te a pos si bi li tar, ali,
a cons tru ção de uma es tru tu ra de ins ti tu i ções e de
ser vi ços pú bli cos que per mi ta a ple na re a li za ção de
um ide al de pro gres so, de sen vol vi men to e bem-estar
so ci al. Para ra ti fi car a ne ces si da de da cri a ção do
Esta do do Ara gua ia, igual men te é ne ces sá ria a re a li -
za ção de ple bis ci to. Assim, pro po nho que ele seja fe i -
to jun to com as ele i ções mu ni ci pa is do ano 2000. Isto
é, re pi to, no mo men to da vo ta ção para pre fe i to e ve -
re a do res, o ele i tor tam bém vai-se pro nun ci ar so bre o
des mem bra men to ou não des ses Mu ni cí pi os para a
cri a ção de no vas uni da des da Fe de ra ção.

Sr. Pre si den te, os três pro je tos que pro põem a
con vo ca ção de ple bis ci to, no Esta do do Ama zo nas,
para a cri a ção do Esta do do So li mões, no Pará, para
a cri a ção do Esta do do Ta pa jós e, no Mato Gros so,
para a cri a ção do Esta do do Ara gua ia en con tram-se
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
to dos com pa re ce res fa vo rá ve is dos Se na do res Ro -
meu Tuma, Djal ma Fal cão e Ma ria do Car mo Alves.

Por tan to, que ro ape lar para que es ses pro je tos
se jam apro va dos, por que, na ver da de, não im pli cam
a cri a ção ime di a ta de ne nhum Esta do, mas a con sul ta 
ple bis ci tá ria à po pu la ção, dan do opor tu ni da de de mo -
crá ti ca às po pu la ções des ses Mu ni cí pi os dis tan tes de 
se pro nun ci a rem so bre a con ve niên cia ou não do seu
des mem bra men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – A Mesa lem bra aos Srs. Se na -
do res que há um ora dor na tri bu na.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR)
– Nes se cli ma de cres cen te oti mis mo, vin ga uma
enor me ex pec ta ti va na re gião Nor te do País, para
que, em no vem bro pró xi mo, se ra ti fi que de vez a von -
ta de po pu lar a res pe i to da cri a ção dos três Esta dos.
De mi nha par te, de po si to in te gral con fi an ça no Con -
gres so Na ci o nal e, so bre tu do, em meus Pa res aqui
no Se na do, na con vic ção de que o ple i to é jus to, le gí -
ti mo e ur gen te para a im plan ta ção de uma con fi gu ra -
ção mais equâ ni me de nos sa Fe de ra ção.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o De pu ta do
Tha les Ra ma lho não está mais no ce ná rio po lí ti co,
mas foi um gran de ar ti cu la dor po lí ti co e um ho mem
que gos ta va de cu nhar mu i tas fra ses de efe i to. Uma
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das fra ses que S. Exª usou para re fe rir-se aos te mas
que sur gem para dis cus são no pe río do do re ces so
par la men tar foi “as flo res do re ces so”. São as sun tos
que sur gem na im pren sa em fun ção do re ces so, da
pa ra li sia po lí ti ca, quan do o Con gres so não está fun ci -
o nan do. Co me çam, en tão, a sur gir te mas que não
têm gran de im por tân cia, mas ser vem para en tre ter os 
le i to res e as pes so as que es tão li ga das no no ti ciá rio
po lí ti co.

Apro ve i tan do a idéia do De pu ta do Tha les Ra -
ma lho, eu po de ria fa lar em “flo res da con vo ca ção ex -
tra or di ná ria”. Uma de las, com todo o res pe i to aos que 
têm ali men ta do esta dis cus são, re fe re-se à du ra ção
do re ces so par la men tar.

O Par la men to bra si le i ro tem mu i tas ma ze las,
so fre de mu i tos de fe i tos, tem mu i tos pro ble mas, mas
não con si de ro que a sua ori gem es te ja no fato de ter -
mos um re ces so que al guns con si de ram lon go. E ex -
pli co por quê: o Par la men to bra si le i ro está en tre os
que mais se re ú nem no mun do, os que têm o ma i or
pe río do do ano des ti na do a re u niões. No en tan to,
está pa re cen do, por um cer to de ba te que está aí co lo -
ca do, que os nos sos pro ble mas exis tem por que te -
mos um re ces so re la ti va men te lon go.

Cre io que o que re vol tou a po pu la ção, ca u san -
do-lhe in dig na ção, e que mo bi li zou a im pren sa em
tor no da con vo ca ção ex tra or di ná ria é o fato de ela ser 
re mu ne ra da. E a aju da de cus to paga re pre sen ta im -
por tân cia ele va da em um País que tem 50 mi lhões de
po bres e mi se rá ve is, onde há uma de si gual da de de
ren da enor me. Por tan to, isso é um pri vi lé gio ina ce i tá -
vel por par te da po pu la ção.

Ve ja-se, ain da, que a con vo ca ção ex tra or di ná ria 
– isso já foi dito, mas nun ca fi cou mu i to cla ro para a
po pu la ção – vi ria, ine vi ta vel men te, em fun ção da edi -
ção e re e di ção de me di das pro vi só ri as. Sal vo en ga -
no, a Cons ti tu i ção diz que, cin co dias após a edi ção
de uma me di da pro vi só ria, se deve con vo car o Con -
gres so. Por que isso é ne ces sá rio? Por que o pres su -
pos to é que uma me di da pro vi só ria só é edi ta da pela
sua re le vân cia e ur gên cia. Por exem plo, a me di da
pro vi só ria que fez o Pla no Real jus ti fi ca ria ple na men -
te que o Con gres so, mes mo em re ces so, fos se con -
vo ca do para apre ciá-la, haja vis ta a mu dan ça de mo -
e da e de po lí ti ca eco nô mi ca, as sun tos da ma i or re le -
vân cia e ur gên cia. Ago ra, a ba na li za ção do uso da
me di da pro vi só ria tor nou-o tri vi al e cor ri que i ro, o que
cos tu mo cha mar de “ten ta ção au to ri tá ria”. Tra ta-se de 
um ilu mi nis mo po lí ti co, que acre di ta ser ne ces sá rio
ba i xar me di das pro vi só ri as para fa zer boas co i sas
para o País. Pre ten dem agi li zar o pro ces so e evi tar
que o Con gres so Na ci o nal pro ce da a emen das e mo -

di fi ca ções. No en tan to, es ta mos as sis tin do ao fato de
que mu i tas me di das pro vi só ri as, até fe i tas com a me -
lhor das in ten ções, não pro du zem os re sul ta dos que
se es pe ra va de las. É pos sí vel a apre ci a ção pelo Con -
gres so, sob a for ma cons ti tu ci o nal, com pra zo de ur -
gên cia para tra mi ta ção. Nós já apro va mos aqui ma té -
ria se guin do esse pro ce di men to. Sal vo en ga no, foi o
úni co pro je to – não sei se re fe ria-se à Pre vi dên cia –
que tra mi tou com esse re gi me de ur gên cia cons ti tu ci -
o nal e foi tran qüi lo: foi apro va do no pra zo, a Câ ma ra e 
o Se na do pro nun ci a ram-se, e não hou ve ma i o res
pro ble mas.

O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Com pra zer, gos ta ria de ou vir o Se na dor Ro ber to Fre -
i re, com sua ex pe riên cia par la men tar e de Lí der, que
cer ta men te tam bém pode tra zer al gum sub sí dio a
esta dis cus são.

O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – Se na dor Lú -
cio Alcân ta ra, aqui no Se na do po de mos dis cu tir es -
sas ques tões sem mu i to pas si o na lis mo. O as sun to
não me des per ta mu i ta aten ção, mas a opi nião pú bli -
ca es tá-se mo bi li zan do em tor no dis so em fun ção da
con vo ca ção ex tra or di ná ria. A dis cus são hoje tem
esse tom um pou co emo ci o nal e, até em al guns as -
pec tos, há uma cer ta de ma go gia, um cer to opor tu nis -
mo por con ta da con vo ca ção ex tra or di ná ria e até por
al guns tí tu los, tal vez des ne ces sá ri os. Alguns dis cu -
tem que não ha via mu i to as sun to, sal vo essa exi gên -
cia cons ti tu ci o nal. Não va mos ter de se guir mo de los
de ou tros pa í ses, mas po de mos ana li sar pa í ses de -
mo crá ti cos que têm Con gres sos, que nun ca fe cha -
ram Con gres sos e que sem pre res pe i ta ram mu i to a
de mo cra cia. Como es ses pa í ses tra tam a ques tão
das ses sões, das le gis la tu ras e das con vo ca ções? É
co mum, em qua se to das as gran des de mo cra ci as,
que o Con gres so seja con vo ca do do iní cio, quan do
da ele i ção, até o fi nal, quan do se en cer ra o man da to
dos par la men ta res ele i tos; não é tra ta da cons ti tu ci o -
nal men te, diz ape nas quan do co me ça e quan do ter -
mi na, e as ses sões e le gis la tu ras são de fi ni das pe las
Me sas das res pec ti vas Ca sas, quan do se tra ta de
duas Ca sas. Os Esta dos Uni dos ti ve ram duas ou três
le gis la tu ras que du ra ram 365 dias, no pe río do da
guer ra, mas nor mal men te du ram qua tro ou cin co me -
ses, com re ces sos al ter na dos, al te ra dos a cri té rio da
Mesa, em re gi me pre si den ci a lis ta. Na Eu ro pa, acon -
te ce o mes mo tipo de re gu la men ta ção pela Mesa da
Câ ma ra. Res sal te-se que na Eu ro pa o re gi me é par la -
men ta ris ta, com o po der con cen tra do na Câ ma ra dos
De pu ta dos; não tem vin cu la ção cons ti tu ci o nal e se dá 
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por de ter mi na ção da Mesa da Câ ma ra e a cri té rio,
por tan to, da ati vi da de le gis la ti va e da ati vi da de do
exer cí cio do po der. Um ou tro dado fun da men tal é que 
no Bra sil se cri ou a idéia – que é um dos ab sur dos e a
se gui mos como se fos se a co i sa mais cor re ta do
mun do – de se me dir a ati vi da de par la men tar pelo nú -
me ro de leis apro va das, como se fos se uma li nha de
mon ta gem. Qu an tos pro je tos fo ram apro va dos? Res -
ta sa ber se eles me re ci am até mes mo se rem aqui dis -
cu ti dos, por que aqui tam bém se mede por isto: ba ten -
do pon to, mar can do pre sen ça no ple ná rio, vo tan do a
lei. Mu i tas ve zes, quan do se tra ta de um as sun to que
po de ría mos es go tar em um de ba te, não o es go ta -
mos, por que é mais im por tan te vo tar, pois a opi nião
vai en ten der se es ta mos tra ba lhan do ou não, se es ti -
ver mos to dos os dias pre sen tes e to dos os dias apro -
van do uma Ordem do Dia ex ten sa. E isso é dito com
uma em pá fia tre men da. Mu i tas ve zes, vai-se ana li sar
que leis fo ram apro va das e se verá que, tal vez, se ria
me lhor não se ter apro va do nada. O Bra sil é cam -
peão, tal vez, de le gis la ção em ter mos de quan ti da de.
Não sei se de qua li da de. Esse é um ou tro as sun to
que tam bém me re ce ria um bom de ba te. Em to dos os
par la men tos – e pre ci so di zer isso com toda a con tun -
dên cia para ver se muda um pou co a vi são que se
tem aqui –, tra ba lhar com a so ci e da de, com a co mu ni -
da de que os ele geu é tra ba lho po lí ti co da mais alta
im por tân cia. Aqui, não. Aqui, a im por tân cia está em
uma ses são como esta, com um as sun to como este.
Se es ti vés se mos dis cu tin do uma pa u ta com as sun tos 
de con te ú do mu i to pro fun do, pro va vel men te nin guém 
ques ti o na ria se es ta ría mos exer cen do na ple ni tu de a
nos sa fun ção ou não. Não es ta ría mos dis cu tin do se a
con vo ca ção va le ria ou não, se a so ci e da de es ti ves se
mo bi li za da em tor no dos pro je tos que aqui es ti vés se -
mos dis cu tin do. E digo mais: a ques tão do de sar ma -
men to é algo que mo bi li za a so ci e da de, e a dis cus são 
pelo Con gres so vale a pena, mes mo que não a vo te -
mos ago ra. O fato de es tar mos dis cu tin do é de mo crá -
ti co. É fun da men tal que este Con gres so ana li se pro -
fun da men te, por que se tra ta de uma de mons tra ção
da dis cus são da ci vi li za ção que que re mos cons tru ir.
Por tan to, é um as sun to de alta re le vân cia, e não é
pre ci so pres sa para vo tá-lo, mas pro fun di da de no de -
ba te. E tal vez só isso jus ti fi cas se o nos so de ba te
aqui. Mas isso não é le va do em con si de ra ção. Tal vez, 
no fi nal, di gam ape nas quan tas pro pos tas vo ta mos e
se es sas pro pos tas, na sua quan ti da de, jus ti fi ca vam
a con vo ca ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – O
Se na dor Ro ber to Fre i re, com mu i ta pro pri e da de, le -

van ta a ques tão dos cri té ri os de ava li a ção do de sem -
pe nho do Par la men to.

Até a qua li da de da lei que ge ra mos é pas sí vel
de dis cus são, pois para uns pode ser boa e para ou -
tros, pés si ma. Na vi são de se to res, a lei pode ser con -
si de ra da mu i to boa pelo pa tro na to e pés si ma pe los
em pre ga dos.

Apro ve i tan do o de ba te, de ve ría mos fa zer um
es tu do mais apro fun da do so bre o fun ci o na men to do
Se na do. Eu, por exem plo, che guei aqui com a idéia
de pro mo ver...

O Sr. Ro ber to Fre i re (PPS – PE) – Per mi ta-me
um es cla re ci men to, ape nas para que não fi que ne -
nhum mal-entendido. De ve ría mos des cons ti tu ci o na li -
zar e de fi nir que a ses são do Con gres so Na ci o nal fun -
ci o na ria da data da pos se ao tér mi no do man da to.
Não te ria con vo ca ção ex tra or di ná ria nem co i sa al gu -
ma; as con vo ca ções para as ses sões se ri am fe i tas
pela Mesa da Câ ma ra e pela Mesa do Se na do, sem
con vo ca ção ex tra or di ná ria al gu ma.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Che guei ao Se na do com a idéia de fa zer al gu mas
pro po si ções no sen ti do de al te rar o fun ci o na men to da 
Casa. Pro pus a cri a ção de uma co mis são es pe ci al
para es tu dar al te ra ções no Re gi men to. A co mis são
foi cons ti tu í da, pre si di da pelo Se na dor Ney Su as su -
na, eu fui Re la tor, e os Se na do res José Edu ar do Du -
tra, Hugo Na po leão e vá ri os ou tros Se na do res par ti ci -
pa ram. Con clu í mos os es tu dos e nin guém mos trou
in te res se em tra tar des sa ques tão, que con si de ro im -
por tan te, por que po de mos fa zer mu i tos ajus tes para
me lho rar o fun ci o na men to do Se na do Fe de ral.

Pen so, por exem plo – e isso não é ma té ria de
Re gi men to, mas de Cons ti tu i ção, e so bre a qual tam -
bém apre sen tei, com apo io re gi men tal, uma pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção –, que uma das co i sas que
mais con tri bui para pi o rar a qua li da de do nos so de ba -
te e das nos sas de ci sões são as ses sões con jun tas
do Con gres so Na ci o nal. Não vejo ne nhum pro ve i to
na qui lo. É uma bal búr dia, uma con fu são, onde o de -
ba te não pas sa por um ama du re ci men to e, in clu si ve,
não há uma ma i or par ti ci pa ção dos mem bros das
duas Ca sas. Ga nha ría mos mu i to mais se dis cu tís se -
mos na Câ ma ra e dis cu tís se mos no Se na do, por que
isso tam bém é uma fi gu ra aqui do Bra sil.

Nos Esta dos Uni dos, por exem plo, um país pre -
si den ci a lis ta – e o Se na dor Ro ber to Fre i re fa la va so -
bre o Con gres so ame ri ca no –, só exis te ses são con -
jun ta do Con gres so para aber tu ra da Ses são Le gis la -
ti va, quan do o Pre si den te lê aque le dis cur so cha ma -
do: “O Esta do da União”. No mais, to das são ses sões
se pa ra das da Câ ma ra e do Se na do, cada um exer ci -
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tan do a sua fun ção como Casa re vi so ra ou o que for.
E isso dá mu i to mais qua li da de ao de ba te, à dis cus -
são e à par ti ci pa ção dos mem bros das duas Ca sas. E
isso não para faz com que uma te nha pre pon de rân cia 
so bre a ou tra, até por que, no nos so sis te ma, as duas
Ca sas po dem fun ci o nar como Casa re vi so ra; não há
esse pri vi lé gio ape nas para o Se na do.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

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

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Qu an do 
es ta va vin do para cá e ou via o pro nun ci a men to do
meu co le ga, Se na dor Lú cio Alcân ta ra, pela Rá dio
Se na do, pude per ce ber a pre o cu pa ção que é de to -
dos nós. A dis cus são des sas co i sas me no res não
está ape nas no Re gi men to, elas po dem ter a sua ex -
pres são, mas o que te mos que dis cu tir é o des ti no da
ins ti tu i ção par la men tar: para onde vai a ins ti tu i ção
par la men tar? Qual é a sua con fi gu ra ção no Bra sil e
no mun do, par ti cu lar men te no Bra sil? Cer tas ins ti tu i -
ções ou em pre sas bra si le i ras têm uma ati vi da de mais 
di nâ mi ca, mais pre sen te, mais con tun den te e, de cer -
ta for ma, para al guns, até mais va li o sa do que a ati vi -
da de do Con gres so Na ci o nal. Enquan to a mí dia joga
para a opi nião pú bli ca, di a ri a men te, te mas e pro ble -
mas da ma i or sig ni fi ca ção, com re per cus são em todo
o País, nós, mu i tas ve zes, fi ca mos aqui dis cu tin do o
Re gi men to, uma nor ma, uma lei; e lei não é a ati vi da -
de prin ci pal do Con gres so. A ati vi da de do Con gres so
é de ba ter esta Na ção, que é um ce ná rio ex ce len te
para os ho mens pú bli cos, para os po lí ti cos, para os
psi có lo gos, para os pro fes so res uni ver si tá ri os, para a
ju ven tu de, para o Bra sil in te i ro, um Bra sil em trans for -
ma ção, uma so ci e da de com uma dis tri bu i ção de ren -
da per ver sa, para não di zer si nis tra. No en tan to, es ta -
mos aqui dis cu tin do, às ve zes do ce men te, as sun tos
de me nor im por tân cia, ocu pan do um es pa ço, quan -
do, na ver da de, de ve ría mos es tar de bru ça dos so bre
as li de ran ças dos par ti dos po lí ti cos, so bre o pró prio
des ti no da ins ti tu i ção e o des ti no des te País. O pro -
ble ma é mu i to ma i or, é mu i to mais vas to e esta de ve -
ria ser a nos sa mis são. Des cul pe a mi nha in tro mis -
são, mas gos ta ria ape nas de dar a mi nha con tri bu i -
ção.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Uma in ter ven ção de V. Exª nun ca é uma in tro mis são. 

O Par la men to dis cu te bas tan te e aqui são tra ta -
dos os as sun tos mais re le van tes. Mas veja V. Exª
que, aqui e ali, so mos pres si o na dos pela opi nião pú -
bli ca e pela im pren sa seja quan to às con se qüên ci as
do nos so de ba te, quer di zer, o que ele gera de pro du -

to e de re sul ta do – o que não me pre o cu pa, por que
uma das nos sas fun ções é de ba ter –, seja quan to à
nos sa pre sen ça fí si ca nes te ple ná rio. Afi nal de con -
tas, quan do vou ao Ce a rá, quan do V. Exª vai a Mi nas, 
es ta mos ou não no exer cí cio da nos sa ati vi da de po lí -
ti ca e par la men tar? Isso é que não é mu i to bem ava li -
a do. 

De for ma que, quan do falo so bre a ne ces si da de
de exa mi nar mos com mais pro fun di da de as mu dan -
ças que pre ci sam ser fe i tas no nos so Re gi men to não
é por que as re gras e nor mas do nos so fun ci o na men to 
in ter no irão pu ri fi car o Par la men to ou dar-lhe a di men -
são, a ex pres são, o re co nhe ci men to que ele tem que
ter numa so ci e da de de mo crá ti ca. Falo isso, por que
há mu i tas su ges tões dos Srs. Se na do res: há quem
de fen da que tra ba lhe mos, a cada mês, três se ma nas
no Se na do e uma se ma na no Esta do; há quem pen se
que de ve mos ter fle xi bi li da de para con ci li ar as nos sas 
ati vi da des no Esta do e nes ta Casa. 

Eu ain da não te nho uma opi nião fir ma da so bre o 
tema, por que mu i tas ve zes só dis cu ti mos es ses as -
sun tos quan do sur ge uma pres são como essa que
de cor reu da ques tão da con vo ca ção ex tra or di ná ria.
Pen so que de ve ria ser pre vis ta a con vo ca ção ex tra or -
di ná ria sem re mu ne ra ção, por que a so ci e da de e a im -
pren sa não es tão in dig na das com o fato da con vo ca -
ção ex tra or di ná ria, mas por es tar mos re ce ben do uma 
de ter mi na da im por tân cia, con si de ra da alta num País
com gran de dis pa ri da de de ren da como o Bra sil, para
fun ci o nar mos nes se pe río do. Então, se de i xás se mos
de pre ver a re mu ne ra ção para a con vo ca ção ex tra or -
di ná ria, o pro ble ma es ta ria sa na do. Tal vez, re ce bês -
se mos apla u sos, por tra ba lhar mos na vés pe ra do Na -
tal ou logo de po is do pri me i ro dia do Ano Novo.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) – V.
Exª me per mi te um apar te, Se na dor Lú cio Alcân ta ra?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Sa tur ni no Bra ga com pra zer.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
No bre Se na dor, es tou ad mi ran do o pro nun ci a men to
de V. Exª. Ape sar de essa cam pa nha mo vi da pela im -
pren sa con tra os Par la men ta res ser pon ti lha da de in -
jus ti ças e ser mu i to dis tor ci da, ela pode pro du zir al -
guns efe i tos in te res san tes para o fun ci o na men to do
Con gres so, como o de fa zer os Par la men ta res dis cu -
ti rem, com se ri e da de e apli ca ção, o pro ble ma da dis -
tri bu i ção do tem po en tre a ati vi da de par la men tar pro -
pri a men te dita e a ati vi da de po lí ti ca de re pre sen ta -
ção, que faz par te da mis são re pre sen ta ti va. A meu
ju í zo, esta úl ti ma está to man do uma par ce la tal vez
ex ces si va men te gran de do nos so tem po. Por exem -
plo, se a ses são ple ná ria, às quin tas-feiras, fos se re a -
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li za da à tar de, as co mis sões po de ri am fun ci o nar tam -
bém nas quin tas-feiras pela ma nhã, ali vi an do o seu
tra ba lho, pois só há dois dias – ter ça e quar ta-feira –
para as re u niões das co mis sões per ma nen tes, CPIs,
co mis sões e sub co mis sões ex tra or di ná ri as. No en -
tan to, con si de ro que a so lu ção ide al é a que V. Exª se
re fe riu há pou co, ou seja, ter mos três se ma nas de tra -
ba lho con tí nuo, de se gun da a sex ta, e uma se ma na
de di ca da a vi si tas às ba ses. Des sa for ma, te ría mos ¾ 
do tem po des ti na dos ao tra ba lho par la men tar e ¼ ao
tra ba lho de re pre sen ta ção. Enfim, o dis cur so de V.
Exª é mu i to im por tan te e mu i to opor tu no. Entre tan to,
essa cam pa nha dis tor ci da, mal do sa e in jus ta para
com os Par la men ta res pode ter sido es cri ta cer ta por
li nhas tor tas, pois pode le var o Con gres so a de ci dir
so bre um as sun to que, há mu i to tem po, está na con si -
de ra ção de mu i tos de nós, mas que até ago ra não foi
ob je to de uma de ci são fir me. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. 

Sr Pre si den te, há dois da dos im por tan tes. Pri -
me i ro, fui De pu ta do Fe de ral por duas le gis la tu ras e,
quan do vol tei ao Con gres so como Se na dor, em 1995, 
sur pre en di-me, pois en con trei um novo Con gres so: o
Se na do es ta va de li be ran do, dis cu tin do e vo tan do ma -
té ri as da ma i or im por tân cia – pos te ri or men te, a Câ -
ma ra dos De pu ta dos tam bém ad qui riu cer ta ve lo ci da -
de. E o Po der Exe cu ti vo, em vá ri as opor tu ni da des, foi
sur pre en di do. Qu e ro, in clu si ve, re fe rir-me – até para
ho me na ge ar V. Exª – à ques tão da fi xa ção dos ju ros
na Cons ti tu i ção. V. Exª deve es tar lem bra do. Nos dois 
man da tos que tive a hon ra de exer cer como De pu ta -
do Fe de ral, ra ra men te o Con gres so de li be ra va ou vo -
ta va, por que isso só ocor ria quan do to dos os lí de res
es ta vam de acor do, exer cen do seu po der com o voto
de li de ran ça.

Se gun do, ha via ses são de li be ra ti va de se gun da 
a sex ta-feira. E o que acon te ceu? Va mos fa zer o nos -
so mea cul pa: aca ba mos com as ses sões de li be ra ti -
vas de se gun da e de sex ta-feira. E, nes se par ti cu lar,
es tou mu i to à von ta de por que me in sur gi con tra essa
de ci são. 

E, achan do pou co, pas sa mos a ses são de quin -
ta-feira à tar de para de ma nhã.

É evi den te que, com tudo isso, es ta mos nos ex -
pon do e dan do ra zão aos que nos cri ti cam. 

Se eu ti ves se que dar um con se lho a um novo
Par la men tar, eu di ria: no pri me i ro man da to, re si da em 
Bra sí lia. É mu i to di fí cil – a não ser para pes so as mu i to 
ex pe ri en tes, men tes mu i to pri vi le gi a das – ser um bom 
Par la men tar se, no pri me i ro man da to, não mo rar
aqui. Quem é do Nor te ou do Nor des te, que vive mais

lon ge, tem que che gar mais cedo. A ma i or par te dos
Par la men ta res de Belo Ho ri zon te, São Pa u lo, Rio de
Ja ne i ro che ga na ter ça-feira de ma nhã e vai em bo ra
na quin ta-feira ao me io-dia. Isso não é bom nem para
o pró prio Par la men tar nem para a ins ti tu i ção.

Te mos de re fle tir um pou co mais so bre isso.
Con si de ro a crí ti ca su per fi ci al, li ge i ra, in jus ta, não en -
tra no âma go da ques tão. A crí ti ca não quer abor dar
cer tos as pec tos, como a ne ces si da de de o Par la men -
tar es tar pre sen te no seu Esta do, jun to àque la co mu -
ni da de que o ele geu e com a qual tem de ve res e res -
pon sa bi li da des. Mas tam bém não po de mos en trar
nes se rit mo de en cur ta men to do tem po que es ta mos
pre sen tes em Bra sí lia.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PFL – MS) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.)

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ju vên cio da
Fon se ca e, a se guir, con clu i rei, Sr. Pre si den te.

O Sr. Ju vên cio da Fon seca (PFL – MS) – Se -
na dor Lú cio Alcân ta ra, a ex po si ção de V. Exª é mu i to
opor tu na e rica de in for ma ções. Re ce bi o con se lho de 
V. Exª, por que sou um Se na dor novo...

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Então, foi por te le pa tia, por que não che guei a dá-lo a
nin guém.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PFL – MS) – Re -
ce bi o con se lho de V. Exª, di zen do que, no pri me i ro
man da to, eu re si dis se em Bra sí lia, só que te ría mos...

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – A Mesa de se ja es cla re cer ao
ora dor e ao apar te an te que o tem po do Se na dor Lú cio 
Alcân ta ra já está es go ta do há qua tro mi nu tos.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PFL – MS) – Sr.
Pre si den te, se rei rá pi do. Se eu aten des se o con se lho
de V. Exª, eu te ria só o pri me i ro man da to, não te ria o
se gun do, por que o exer cí cio do man da to se re a li za
aqui e no in te ri or, na nos sa base ele i to ral. Então, te ria
que ser pro i bi da a re e le i ção, pois só as sim po de ría -
mos es tar aqui o tem po todo, du ran te oito anos, sem
es tar mos aten tos às ba ses ele i to ra is, às ne ces si da -
des es ta du a is e mu ni ci pa is. Qu an do vol ta mos ao nos -
so Esta do no fi nal de se ma na, é para en trar mos em
con ta to com as ne ces si da des da nos sa po pu la ção,
in clu si ve do nos so des ti no, da nos sa vo ca ção de de -
sen vol vi men to. Até cer to pon to, é ri dí cu lo dis cu tir mos
esse as sun to, por que es ta mos ali men tan do mu i to a
po pu la ção com a idéia de que o exer cí cio par la men tar 
é só no ple ná rio e nas co mis sões. E não é. O tra ba lho
par la men tar ocor re, na sua ma i or par te, no in te ri or –

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 189



em con ta to com pre fe i tos, ve re a do res, po pu la ção,
em pre sá ri os, en fim, o fa tor vivo do exer cí cio do nos so 
man da to. Esse é o meu apar te.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Pre si den te, es tou con clu in do, em bo ra o apar te do Se -
na dor Ju vên cio da Fon se ca tra ga mais ca lor à dis cus -
são.

De se jei, com esse pe que no pro nun ci a men to,
des per tar o de ba te so bre essa ma té ria que, em bo ra
diga res pe i to ao nos so fun ci o na men to in ter no, tem
gran de re per cus são jun to à po pu la ção, à opi nião pú -
bli ca e aos me i os de co mu ni ca ção. So bre ela de ve -
mos re fle tir e ado tar as so lu ções mais jus tas, mais ra -
zoá ve is, as su min do-as como as que de vem ba li zar o
exer cí cio de nos so man da to po pu lar.

Mu i to obri ga do
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -

dên cia con vo ca ses são con jun ta das duas Ca sas que 
com põem o Con gres so Na ci o nal a re a li zar-se ama -
nhã, dia 26 do cor ren te, quar ta-feira, às 11 ho ras, no
Ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos, des ti na da à
apre ci a ção de me di das pro vi só ri as.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins -
cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to em ter ce i ro lu gar.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pror ro -
go, por 15 mi nu tos, a Hora do Expe di en te.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Fre i re para uma co mu ni ca ção ina diá vel. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro ber to
Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO – (PMDB – PR.
Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) 
– Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o que me traz à tri -
bu na do Se na do mais uma vez é a mi nha pre o cu pa -
ção com o com por ta men to do Mi nis té rio da Fa zen da
em re la ção aos pre ca tó ri os, os pre ca tó ri os ana li sa -
dos pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to da qual
eu fui o Re la tor. Che ga ao meu co nhe ci men to – o que
de nun ci ei des ta tri bu na na se ma na pas sa da – que a
União, fa zen do um acor do como Ban co Bra des co, re -
ne go ci ou os tí tu los de Per nam bu co, em um con tra to
que não faz se quer re fe rên cia à de vo lu ção e à ação
pe nal e ci vil obri ga tó ri as, de vo lu ção do re cur so, dos
de sá gi os e ação pe nal e ci vil obri ga tó ria pre vis ta na
Re so lu ção nº 22 do Se na do. O va lor re ne go ci a do foi

de R$675.398.954,24. A União en tre ga os seus tí tu -
los ao Ban co Bra des co. 

Hoje, no en tan to, com a in ter ven ção do Se na dor 
José Jor ge, re ce bi do Sr. Jor ge Ja to bá, Se cre tá rio da
Fa zen da de Per nam bu co, o se guin te ofí cio:

“Sr. Se na dor,
Por so li ci ta ção do Exmº. Sr. Se na dor

José Jor ge Vas con ce los, in for mo que o
Ban co Bra si le i ro de Des con tos – Bra des co,
res ti tu iu ao Esta do de Per nam bu co a quan -
tia de 56.000.000,00 (cin qüen ta e seis mi -
lhões de re a is) em qua tro de ja ne i ro do cor -
ren te, re la ti va ao res sar ci men to dos de sá gi -
os au fe ri dos pela re fe ri da ins ti tu i ção fi nan -
ce i ra, nos ter mos da Re so lu ção nº 22 do
Se na do Fe de ral, de 22 de ju nho de 1999.”

Ora, a Re so lu ção nº 22 de ter mi na va que os
Esta dos fos sem a ju í zo, vi san do ao res sar ci men to
dos va lo res re fe ren tes a de sá gi os con ce di dos e ta -
xas de su ces so pa gas. Mas o Mi nis tro Ma lan e  a
sua equi pe es que ce ram do art. 2º da Re so lu ção nº 78, 
que foi mo di fi ca do, em seu § 3º, “a”, que diz tam bém 
o que se se gue: 

“Até que haja pro nun ci a men to fi nal da
jus ti ça so bre a va li da de dos tí tu los a que se
re fe re o § 3º, a União de ve rá de po si tar os
va lo res cor res pon den tes aos seus re fi nan ci -
a men tos em de pó si to ju di ci al vin cu la do, a
par tir da data do res pec ti vo ven ci men to em
nome do Esta do ou do Mu ni cí pio emis sor.”

E o Sr. Ma lan man da en tre gar os tí tu los do Te -
sou ro na mão do Bra des co, no exa to mo men to, re pi -
to, em que um juiz da Jus ti ça Fe de ral in di cia o Di re tor
do Bra des co, Kat su mi Ki ha ra, em cin co cri mes, in clu -
si ve o de for ma ção de qua dri lha. Mas o Go ver no Fe -
de ral, que fala tan to em lei de res pon sa bi li da de fis cal,
faz um acor do que, sen do um re fi nan ci a men to a ser
pago pelo Esta do, de ve ria ser sub me ti do ao Se na do
da Re pú bli ca, con for me es ta be le ce a Re so lu ção nº
78. Não foi sub me ti do, atro pe lan do, as sim, a Re so lu -
ção nº 22. Como é, Srs. Se na do res, que esse Exe cu -
ti vo tem co ra gem de fa lar em res pon sa bi li da de fis cal
para pre fe i tos e go ver na do res quan do se com por ta
des sa ma ne i ra? 

Di ri jo este meu pro nun ci a men to de hoje na for -
ma de no ti tia cri mi nis ao Sr. Ge ral do Brin de i ro, Pro -
cu ra dor-Geral de Jus ti ça, e aos pro cu ra do res de jus ti -
ça que hoje es tão ame a ça dos com a Lei da Mor da ça,
ame a ça que, se gu ra men te, será con ti da pelo Se na do 
da Re pú bli ca. Mas é im por tan te que, quan do gran des 
in te res ses fi nan ce i ros es te jam en vol vi dos, a Pro cu ra -
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do ria não se cale. É im por tan te que a res pon sa bi li da -
de com o des vio de re cur sos pú bli cos seja tam bém a
res pon sa bi li da de do Mi nis tro Ma lan, do Se cre tá rio do
Te sou ro e de to dos es ses de sor de i ros das fi nan ças
bra si le i ras, que atu am à re ve lia do Se na do da Re pú -
bli ca.

Espe ro que a Pro cu ra do ria tome as pro vi dên ci -
as ne ces sá ri as. Mas é pre ci so tam bém que o Se na do
da Re pú bli ca tome cons ciên cia de que está sen do re -
le ga do a quin to pla no, que as suas re so lu ções es tão
sen do des pre za das e que o Exe cu ti vo faz tá bu la rasa
das nos sas de ci sões. E vejo ape nas, em tor no dis so,
ape sar do nú me ro enor me de Se na do res te rem cons -
ciên cia do que está acon te cen do, um gran de si lên cio, 
que deve ser rom pi do aqui e na Pro cu ra do ria de Jus ti -
ça e que os res pon sá ve is – como di zi am os mais ve -
lhos, os an ti gos – se jam con du zi dos, sob vara, a uma
en xo via pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so li ci tei
a pa la vra para uma co mu ni ca ção ina diá vel, em fun -
ção da ne ces si da de da ur gen te mo di fi ca ção da
Instru ção Nor ma ti va nº 43, de 28/12/99, do Mi nis té rio
da Agri cul tu ra. E faço ques tão de de i xar re gis tra do
nos Ana is do Se na do Fe de ral cor res pon dên cia que
re ce bi, nes se sen ti do, de pro du to res ru ra is do Esta do
de Mato Gros so – ain da on tem, acom pa nha va aqui
pro nun ci a men to do Se na do Edi son Lo bão so bre o
mes mo as sun to – que pas so a ler:

“Os pro du to res ru ra is dos Mu ni cí pi os
de Cá ce res, Vila Bela de San tís si ma Trin da -
de, Ara pu tan ga, Mi ras sol D’Oeste, Pon tes e
La cer da, Co mo do ro e Por to Espe ri dião, face 
à imi nên cia do fe cha men to dos cor re do res
sa ni tá ri os, se gun do a Instru ção Nor ma ti va
nº 43, de 28-12-99, do Mi nis té rio da Agri cul -
tu ra vêm ex por:

A me di da já im plan ta da tra rá, com cer -
te za, pre ju í zos so ci o e co nô mi cos aos pro du -
to res e mu ni cí pi os da Zona Tam pão, le van -
do-se em con ta que o re ba nho des sa Zona
da re gião oes te do Esta do de Mato Gros so
é for ma do por 2.300.000 ca be ças de bo vi no 
de cor te; con si de ran do-se uma taxa de des -
fru te de 19%, a re gião tem 1.750 ani ma is
pron tos para o aba te di a ri a men te, o que, em 
fun ção de uma úni ca in dús tria fri go rí fi ca,
com ca pa ci da de téc ni ca de aba te de 900

cabe ças/dia, gera um dé fi cit de 850 ani ma is/
dia, sem con tar mos ou tros mu ni cí pi os na re -
gião nor te, tam bém na Zona Tam pão, que
de pen dem des sa mes ma in dús tria para o
aba te do seu re ba nho.”

Os pro du to res, por tan to, es tão re i vin di can do,
em subs ti tu i ção ao pa rá gra fo 1º do art. 8º da Instru -
ção Nor ma ti va nº 43, a ma nu ten ção dos cor re do res
sa ni tá ri os para ani ma is des ti na dos ao aba te ime di a -
to, com os mes mos pro ce di men tos do pe río do da
re a li za ção do in qué ri to so ro ló gi co.

Sr. Pre si den te, es ta mos so li ci tan do tam bém
uma au diên cia com o Mi nis tro da Agri cul tu ra, para tra -
tar mos des te as sun to, que po de rá in vi a bi li zar um dos
se to res mais im por tan tes da eco no mia ma -
to-grossense. Nin guém está aqui de fen den do a li be -
ra ção e a não va li da de das va ci nas con tra a fe bre af -
to sa. Mato Gros so é con si de ra do um Esta do li vre
des sa do en ça. Mas, por fa zer li mi te com ou tros Esta -
dos e até mes mo com ou tros pa í ses, há ali uma zona
tam pão. Assim, es ta mos en dos san do a re i vin di ca ção
dos pro du to res ru ra is do Esta do, que é pela ma nu ten -
ção dos cor re do res sa ni tá ri os, me di da que já ali vi ou a 
eco no mia da que la re gião. 

Sr. Pre si den te, se há 1750 ca be ças de gado
para se rem aba ti das di a ri a men te e, por ou tro lado, só
exis te um fri go rí fi co na re gião, que, por sua vez, tem
ca pa ci da de para aba ter ape nas 900 ani ma is por dia,
fica fá cil ima gi nar como é fe i ta a ne go ci a ção des ses
pro du tos e a in vi a bi li za ção da eco no mia ma -
to-grossense.

Sr. Pre si den te, era este o re gis tro que gos ta ria
de fa zer da tri bu na.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

OF. 4/00-LPSDB

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2000

Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vi -

dên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a subs ti -
tu i ção do Se na dor Te o tô nio Vi le la Fi lho pelo Se na dor
Ge ral do Les sa, na com po si ção do PSDB nas se guin -
tes Co mis sões:

– Edu ca ção e Ser vi ços de Infra-estrutura, como
ti tu lar;

– Assun tos So ci a is e Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci -
da da nia, como su plen te.

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 191



Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Sér gio
Ma cha do, Lí der do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Será fe i -
ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -
sa-se à:

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 281 do Re gi men to Inter no

Re que ri men to nº 19, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 1999 (nº
697/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to da Con ven ção Inter na ci o nal
Con tra a To ma da de Re féns, con clu í da em
Nova York, em 18 de de zem bro de 1979,
ten do

Pa re cer sob nº 13, de 2000, da Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal, Re la tor ad hoc: Se na dor Mo re i ra Men -
des, fa vo rá vel.

Pas sa-se à dis cus são do pro je to. 
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 1999

(Nº 697/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to da Con ven ção Inter -
na ci o nal Con tra a To ma da de Re féns,
con clu í da em Nova Ior que, em 18 de de -
zem bro de 1979.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to da Con ven ção

Inter na ci o nal Con tra a To ma da de Re féns, con clu í da
em Nova Ior que, em 18 de de zem bro de 1979, com a
re ser va pre vis ta no § 2º do art. 16.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem
re vi são da re fe ri da Con ven ção, as sim como qua is -
quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in -
ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL CONTRA
A TOMADA DE REFÉNS

Os Esta dos Par tes da pre sen te Con ven ção,
Cons ci en tes das fi na li da des e dos prin cí pi os da

Car ta das Na ções Uni das, no que se re fe re à ma nu -
ten ção da paz e da se gu ran ça in ter na ci o na is, bem
como à pro mo ção de re la ções de ami za de e co o pe ra -
ção en tre os Esta dos.

Re co nhen do, em par ti cu lar, que todo ho mem
tem di re i to à vida, à li ber da de e à se gu ran ça pes so al,
como es ta be le ci do na De cla ra ção Uni ver sal dos Di re -
i tos Hu ma nos e na Con ven ção Inter na ci o nal so bre
Di re i tos Ci vis e Po lí ti cos.

Re a fir man do o prin cí pio de igual da de de di re i -
tos e au to de ter mi na ção dos po vos, con sa gra do na
Car ta das Na ções Uni das e na De cla ra ção so bre
Prin cí pi os do Di re i to Inter na ci o nal, que di zem res pe i -
to às Re la ções de Ami za de e Co o pe ra ção en tre os
Esta dos, em con for mi da de com a Car ta das Na ções
Uni das, as sim como em ou tras de li be ra ções re le van -
tes da Assem bléia Ge ral.

Con si de ran do que a to ma da de re féns cons ti tui
cri me que pre o cu pa gra ve men te a co mu ni da de in ter -
na ci o nal, e que, em con for mi da de com os dis po si ti -
vos da pre sen te Con ven ção, toda pes soa que ve nha
a co me ter o re fe ri do cri me de ve rá res pon der a ação
pe nal ou de ex tra di ção.

Con ven ci dos de que urge de sen vol ver uma co -
o pe ra ção in ter na ci o nal en tre os Esta dos, com vis tas
à ela bo ra ção e à ado ção de me di das efi ca zes para a
pre ven ção, a re pres são e a pu ni ção de qua is quer
atos de to ma da de re féns, en quan to ma ni fes ta ções
de ter ro ris mo in ter na ci o nal.

Acor da ram o se guin te:

Arti go 1

1 – Toda pes soa que pren der, de ter ou ame a çar
ma tar, fe rir ou con ti nu ar a de ter ou tra pes soa (da qui
por di an te, de no mi na da “re fém”), com a fi na li da de de
obri gar ter ce i ros, a sa ber, um Esta do, uma or ga ni za -
ção in ter go ver na men tal in ter na ci o nal, uma pes soa fí -
si ca ou ju rí di ca, ou um gru po de pes so as, a uma ação

192 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



ou omis são como con di ção ex plí ci ta ou im plí ci ta para
a li ber ta ção do re fém, in cor re rá no cri me de to ma da
de re fém, den tro das fi na li da des da pre sen te Con ven -
ção.

2 – Toda pes soa que:
(a) ten tar to mar re fém, ou 
(b) agir como cúm pli ce de al guém que toma ou

ten ta to mar re fém, es ta rá, igual men te in cor ren do em
cri me, den tro das fi na li da des da pre sen te Con ven -
ção.

Arti go 2

Todo Esta do Par te de ve rá es ta be le cer, para os
cri mes pre vis tos no ar ti go 1, pe nas apro pri a das e pro -
por ci o na is à gra vi da de dos mes mos.

Arti go 3

1 – O Esta do Par te, em cujo ter ri tó rio o re fém
en con tra-se de ti do pelo au tor do cri me de ve rá to mar
to das as me di das que jul gar apro pri a das para re me -
di ar a si tu a ção do re fém, em par ti cu lar, as se gu rar a
sua li ber ta ção e, de po is des ta, se ne ces sá rio, fa ci li tar
a sua par ti da.

2 – Qu al quer ob je to que o au tor do cri me hou ver 
ob ti do em con se qüên cia da to ma da de re féns, e do
qual um Esta do Par te ve nha a apo de rar-se, de ve rá
ser de vol vi do pelo mes mo, den tro do mais bre ve pra -
zo de tem po pos sí vel, ao re fém ou aos ter ce i ros men -
ci o na dos no ar ti go 1, con for me o caso, ou às au to ri -
da des com pe ten tes des tes úl ti mos.

Arti go 4

Os Esta dos Par tes de ve rão co o pe rar para a pre -
ven ção dos cri mes pre vis tos no ar ti go 1, em par ti cu lar:

(a) to mar to das as me di das ao seu al can ce para
im pe dir que, em seus res pec ti vos ter ri tó ri os re a li -
zem-se pre pa ra ti vos para a per pe tra ção da que les cri -
mes, que pro í bam, den tro de seus ter ri tó ri os, as ati vi -
da des ile ga is de pes so as, gru pos e or ga ni za ções que 
en co ra jam, fo men tam, or ga ni zam ou per pe tram atos
de to ma da de re fém;

(b) tro car in for ma ções e co or de nar a ado ção de
me di das ad mi nis tra ti vas e ou tras, con for me pro ce da,
para im pe dir a per pe tra ção de tais cri mes.

Arti go 5

1 – Todo Esta do Par te de ve rá to mar as me di das
ne ces sá ri as para es ta be le cer a sua ju ris di ção so bre
qua is quer cri mes, pre vis tos no ar ti go 1, co me ti dos:

(a) em seu ter ri tó rio ou a bor do de na vio ou ae -
ro na ve nele re gis tra dos;

(b) por qual quer de seus na ci o na is, ou, se o
Esta do as sim o en ten der, por apá tri das que re si dam
ha bi tu al men te em seu ter ri tó rio;

(c) com a fi na li da de de obri gar o Esta do a uma
ação ou omis são; ou

(d) con tra a pes soa de um de seus na ci o na is, se 
o Esta do as sim o en ten der.

2 – Todo Esta do Par te de ve rá, igual men te, to -
mar as me di das ne ces sá ri as para es ta be le cer a sua
ju ris di ção so bre os cri mes pre vis tos no ar ti go 1, caso
o au tor pre su mi do do cri me en con tre-se em seu ter ri -
tó rio, e o re fe ri do Esta do não pro ce der à ex tra di ção
do mes mo para ne nhum dos Esta dos men ci o na dos
no pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go.

3 – A pre sen te Con ven ção não ex clui a ju ris di -
ção cri mi nal exer ci da em con for mi da de com a res -
pec ti va le gis la ção dos Esta dos par tes.

Arti go 6

1 – Se en ten der que as cir cuns tân ci as as sim o
jus ti fi cam, todo Esta do Par te, em cujo ter ri tó rio en -
con tra-se o au tor pre su mi do do cri me, de ve rá pro ce -
der, em con for mi da de com sua le gis la ção, à de ten ção 
do mes mo, ou to mar ou tras me di das para ga ran tir a
sua pre sen ça du ran te o pra zo ne ces sá rio para a ins -
ta u ra ção de pro ces so pe nal ou de ex tra di ção. O res -
pec ti vo Esta do Par te de ve rá pro ce der ime di a ta men te
a um in qué ri to pre li mi nar, com vis tas a es ta be le cer a
ver da de dos fa tos.

2 – A de ten ção, ou ou tras me di das re fe ri das no
pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, de ve rá ser co mu ni ca -
da sem di la ção, di re ta men te ou por in ter mé dio do Se -
cre tá rio-Geral das Na ções Uni das:

(a) ao Esta do em que foi co me ti do o cri me;
(b) ao Esta do que foi ob je to de co er ção ou de

ten ta ti va de co er ção;
(c) ao Esta do cujo na ci o nal, em sua pes soa fí si -

ca ou ju rí di ca, foi ob je to de co er ção ou ten ta ti va de
co er ção;

(d) ao Esta do cujo na ci o nal foi to ma do como re -
fém, ou em cujo ter ri tó rio este ha bi tu al men te re si de;

(e) ao es ta do cujo na ci o nal é o au tor pre su mi do
do cri me, ou, se tra tar de uma pes soa apá tri da, em
cujo ter ri tó rio esta ha bi tu al men te re si de;

(f) à or ga ni za ção in ter go ver na men tal in ter na ci o -
nal que foi ob je to de co er ção ou de ten ta ti va de co er -
ção;

(g) a to dos os de ma is Esta dos in te res sa dos.
3 – Toda pes soa con tra a qual se jam to ma das

as me di das enu me ra das no pa rá gra fo 1 do pre sen te
ar ti go, terá o di re i to de:
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(a) co mu ni car-se, sem di la ção, com o re pre sen -
tan te com pe ten te mais pró xi mo do Esta do de que é
na ci o nal, ou do Esta do a que, por ou tras ra zões, com -
pe te es ta be le cer tal co mu ni ca ção, ou, se tra tar-se de
pes soa apá tri da, do Esta do em cujo ter ri tó rio esta ha -
bi tu al men te re si de;

(b) re ce ber a vi si ta de um re pre sen tan te da que -
le Esta do.

4 – os di re i tos re fe ri dos no pa rá gra fo 3 do pre -
sen te ar ti go de ve rão ser exer ci dos em con for mi da de
com as leis e re gu la men ta ções do Esta do em cujo ter -
ri tó rio o au tor pre su mi do do cri me en con tra-se, sob
con di ção, en tre tan to, de que as leis e re gu la men ta -
ções alu di das per mi tam o ple no cum pri men to das fi -
na li da des a que se con for mam os di re i tos pre vis tos
no pa rá gra fo 3 do pre sen te ar ti go.

5 – Os dis po si ti vos dos pa rá gra fos 3 e 4 do pre -
sen te ar ti go não im pli cam pre ju í zo do di re i to de todo
Esta do Par te de re i vin di car a sua ju ris di ção, em con -
for mi da de com o pa rá gra fo 1 (b) do ar ti go 5, a fim de
con vi dar o Co mi tê da Cruz Ver me lha Inter na ci o nal a
co mu ni car-se com o au tor pre su mi do do cri me ou a
vi si tá-lo.

6 – O Esta do que pro ce der ao in qué ri to pre li mi -
nar pre vis to no pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go, de ve rá 
re la tar ime di a ta men te as suas con clu sões aos Esta -
dos ou or ga ni za ções re fe ri dos no pa rá gra fo 2 do pre -
sen te ar ti go, e in di car-lhe se ten ci o na exer cer a sua
ju ris di ção.

Arti go 7

O Esta do Par te onde o au tor pre su mi do do cri -
me res pon de a ação pe nal de ve rá, em con for mi da de
com a res pec ti va le gis la ção, co mu ni car o re sul ta do fi -
nal do pro ces so ao Se cre tá rio-Geral das Na ções Uni -
das, que trans mi ti rá a in for ma ção aos ou tros Esta dos
e or ga ni za ções in ter go ver na men ta is in ter na ci o na is
in te res sa dos.

Arti go 8

1 – O Esta do Par te em cujo ter ri tó rio o au tor pre -
su mi do do cri me en con tra-se, se não pro ce der à ex tra -
di ção do mes mo, obri gar-se-á, sem qual quer ex ce ção,
quer o cri me te nha sido co me ti do em seu ter ri tó rio ou
não, a sub me ter o caso às au to ri da des com pe ten tes,
para fins de ins ta u ra ção de pro ces so pe nal, em con for -
mi da de com o dis pos to na res pec ti va le gis la ção. As re -
fe ri das au to ri da des de ve rão ob ser var, em suas de ci -
sões, os mes mos cri té ri os apli cá ve is aos cri mes co -
muns de na tu re za gra ve pre vis tos na le gis la ção vi gen -
te.

2 – Toda pes soa con tra a qual foi ins ta u ra do um
pro ces so re la ci o na do a um dos cri mes pre vis tos no

ar ti go 1, de ve rá re ce ber ga ran ti as de tra ta men to eqüi -
ta ti vo em to das as eta pas do pro ces so, in clu si ve o
gozo de to dos os di re i tos e ga ran ti as con tem pla dos
pela le gis la ção do Esta do em cujo ter ri tó rio a mes ma
se en con tre.

Arti go 9

1 – Não se de fe ri rá pe di do de ex tra di ção de um
au tor pre su mi dos do cri me, nos ter mos da pre sen te
Con ven ção, se a par te so li ci ta da ti ver ra zões bem
fun da das para jul gar que:

(a) o pe di do de ex tra di ção re la ti vo a um cri me
pre vis to no ar ti go 1 foi di ri gi do com a fi na li da de de
pro ces sar ou pu nir uma pes soa em ra zão de sua
raça, re li gião, na ci o na li da de, ori gem ét ni ca ou opi nião 
po lí ti ca;

(b) a pes soa em ques tão seja ob je to de pre con -
ce i to em vir tu de da po si ção que ocu pa;

(i) por qual quer das ra zões men ci o na das na alí -
nea a do pre sen te pa rá gra fo, ou

(ii) pela ra zão de que as au to ri da des com pe ten -
tes do Esta do a que com pe te exer cer os di re i tos de
pro te ção não po dem se co mu ni car com ela.

2 – Qu an to aos cri mes, tal como de fi ni dos pela
pre sen te Con ven ção, os dis po si ti vos de to dos os tra -
ta dos e acor dos de ex tra di ção apli cá ve is en tre os
Esta dos Par tes são mo di fi ca dos en tre os mes mos, na 
me di da em que se jam in com pa tí ve is com a pre sen te
Con ven ção.

Arti go 10

1 – Os cri mes pre vis tos no art. 1º se rão con si de -
ra dos in clu í dos en tre os cri mes pas sí ve is de ex tra di -
ção em qual quer tra ta do de ex tra di ção ce le bra do en -
tre os Esta dos Par tes. Os Esta dos com pro me tem-se
a in clu ir os re fe ri dos cri mes en tre aque les pas sí ve is
de ex tra di ção em qual quer tra ta do de ex tra di ção que
ve nham a ce le brar no fu tu ro.

2 – Se um Esta do Par te, o qual con di ci o na a ex -
tra di ção à exis tên cia de um tra ta do, re ce ber um pe di -
do de ex tra di ção de ou tro Esta do Par te, com o qual
não man tém tra ta do de ex tra di ção, a par te so li ci ta da
po de rá, a seu ju í zo, to mar a pre sen te Con ven ção
como fun da men to le gal para a ex tra di ção, no que diz
res pe i to aos cri mes pre vis tos no art. 1º. A ex tra di ção
es ta rá su je i ta às de ma is con di ções es ti pu la das pela
le gis la ção do Esta do so li ci ta do.

3 – Os Esta dos Par tes que não con di ci o nam a
ex tra di ção à exis tên cia de um tra ta do, com pre en de rão 
os cri mes pre vis tos no art. 1º como pas sí ves de ex tra -
di ção en tre eles, es tan do a mes ma su je i ta às con di -
ções es ti pu la das para le gis la ção do Esta do so li ci ta do.

194 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



4 – Os cri mes pre vis tos no art. 1º se rão con si de -
ra dos, para fins de ex tra di ção en tre os Esta dos Par -
tes, como ten do sido co me ti dos não so men te no lu gar 
onde ocor re ram, mas tam bém nos ter ri tó ri os dos
Esta dos Par tes, como ten do sido co me ti dos não so -
men te no lu gar onde ocor re ram, mas tam bém nos ter -
ri tó ri os dos Esta dos Par tes obri ga dos a es ta be le cer a
sua ju ris di ção, em con for mi da de com o § 1º do art. 5.

Arti go 11

1 – Os Esta dos Par tes de ve rão pres tar a ma i or
aju da pos sí vel, no que diz res pe i to aos pro ces sos pe -
na is re la ti vos a um cri me pre vis to no art. 1º, in clu si ve
a apre sen ta ção de to das as pro vas ne ces sá ri as ao
pro ces so de que dis po nham.

2 – Os dis po si ti vos do § 1º do pre sen te ar ti go
não atin gi rão as obri ga ções re la ti vas à co o pe ra ção
ju di ci al es ti pu la da em qual quer ou tro tra ta do.

Arti go 12

Na me di da em que as Con ven ções de Ge ne bra
de 1949, para a pro te ção das ví ti mas de guer ra, ou os 
Pro to co los Adi ci o na is às mes mas se jam apli cá ve is a
um de ter mi na do ato de to ma da de re fém, e na me di -
da em que os Esta dos Par tes da pre sen te Con ven ção 
obri gam-se, em vir tu de des sas con ven ções, a pro -
ces sar ou a en tre gar o au tor da to ma da de re fém, a
pre sen te Con ven ção não será apli ca da a um ato de
to ma da de re fém co me ti do no cur so de con fli tos ar -
ma dos, no âm bi to das Con ven ções de Ge ne bra de
1949 e de seus Pro to co los, in clu si ve os con fli tos ar -
ma dos men ci o na dos no art. 1º, § 4º, do Pro to co lo Adi -
ci o nal I de 1997, em que os po vos se le van tam con tra
a do mi na ção co lo ni al e a ocu pa ção es tran ge i ra, e
con tra re gi mes ra cis tas exer cen do o seu di re i to à au -
to de ter mi na ção, como con sa gra da na Car ta das Na -
ções Uni das e na De cla ra ção so bre Prin cí pi os do Di -
re i to Inter na ci o nal, que di zem res pe i to às Re la ções
de Ami za de e Co o pe ra ção en tre os Esta dos, em con -
for mi da de com a Car ta das Na ções Uni das.

Arti go 13

A pre sen te Con ven ção não se apli ca caso o cri -
me seja co me ti do den tro do ter ri tó rio de um úni co
Esta do, o re fém e o au tor pre su mi do do cri me fo rem
na ci o na is da que le Esta do, e o au tor pre su mi do do cri -
me en con trar-se no ter ri tó rio des se Esta do.

Arti go 14

Nada, na pre sen te Con ven ção, de ve rá ser in ter -
pre ta do de modo a cons ti tu ir jus ti fi ca ti va para a vi o la -
ção da in te gri da de ter ri to ri al ou da in de pen dên cia po -

lí ti ca de um Esta do, con tra ri an do o que se acha dis -
pos to na Car ta das Na ções Uni das.

Arti go 15

Os dis po si ti vos da pre sen te Con ven ção não
atin gi rão a apli ca ção dos tra ta dos de asi lo vi gen tes na 
data de ado ção da pre sen te Con ven ção, no que diz
res pe i to aos Esta dos Par tes dos re fe ri dos tra ta dos;
to da via, um Esta do Par te da pre sen te Con ven ção
não po de rá in vo car tais tra ta dos com re la ção a ou tro
Esta do Par te da pre sen te Con ven ção que não seja
par te de les.

Arti go 16

1 – Toda con tro vér sia en tre dois ou mais Esta dos 
Par tes, re la ti va à in ter pre ta ção ou apli ca ção da pre -
sen te Con ven ção, caso não seja re sol vi da pela via da
ne go ci a ção, de ve rá, por so li ci ta ção de uma das par -
tes, ser sub me ti da à ar bi tra gem. Se, den tro do pra zo
de seis me ses da data de so li ci ta ção da ar bi tra gem, as
par tes não che ga rem a um acor do à for ma da ar bi tra -
gem, qual quer das par tes po de rá sub me ter a con tro -
vér sia à Cor te Inter na ci o nal de Jus ti ça, me di an te so li -
ci ta ção, em con for mi da de com o Esta tu to da Cor te.

2 – Todo Esta do po de rá, por oca sião da as si na -
tu ra ou ra ti fi ca ção da pre sen te Con ven ção, ou de sua
ade são a ela, de cla rar que não se con si de ra obri ga do 
pe los dis po si ti vos do § 1º do pre sen te ar ti go. Os de -
ma is Esta dos Par tes não es ta rão obri ga dos pe los re -
fe ri dos dis po si ti vos com res pe i to a qual quer Esta do
Par te que te nha for mu la do esta re ser va.

3 – Todo Esta do Par te que ti ver for mu la do a re -
ser va pre vis ta no § 2º do pre sen te ar ti go po de rá re ti -
rá-la, a qual quer mo men to, me di an te no ti fi ca ção di ri -
gi da ao Se cre tá rio-Geral das Na ções Uni das.

Arti go 17

1 – A pre sen te Con ven ção está aber ta à as si na -
tu ra de to dos os Esta dos até o dia 31 de de zem bro de
1980, na Sede das Na ções Uni das, em Nova York.

2 – A pre sen te Con ven ção de ve rá ser ra ti fi ca da. 
Os ins tru men tos de ra ti fi ca ção se rão de po si ta dos jun -
to ao Se cre tá rio-Geral das Na ções Uni das.

3 – A pre sen te Con ven ção está aber ta à ade são
de qual quer Esta do. Os ins tru men tos de ade são se -
rão de po si ta dos jun to ao Se cre tá rio-Geral das Na -
ções Uni das.

Arti go 18

1 – A pre sen te Con ven ção en tra rá em vi gor no
tri gé si mo dia a con tar da data de de pó si to do vi gé si -
mo-segundo ins tru men to de ra ti fi ca ção ou ade são
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jun to ao Se cre tá rio-Geral da Orga ni za ção das Na -
ções Uni das.

2 – Para todo Esta do que ra ti fi car a Con ven ção,
ou a ela ade rir, de po is do de pó si to do vi gé si -
mo-segundo ins tru men to de ra ti fi ca ção ou ade são, a
pre sen te Con ven ção en tra rá em vi gor de po is do tri gé -
si mo dia da data do de pó si to dos ins tru men tos de ra ti -
fi ca ção ou ade são pe los res pec ti vos Esta dos.

Arti go 19

1 – Todo Esta do Par te po de rá de nun ci ar a pre -
sen te Con ven ção, me di an te no ti fi ca ção por es cri to di -
ri gi da ao Se cre tá rio-Geral das Na ções Uni das.

2 – A de nún cia en tra rá em vi gor um ano após a
data do re ce bi men to da no ti fi ca ção pelo Se cre tá -
rio-Geral das Na ções Uni das.

Arti go 20

A pre sen te Con ven ção, cu jos tex tos em ára be,
chi nês, in glês, fran cês, rus so e es pa nhol fa zem igual -
men te fé, será de po si ta da jun to ao Se cre tá rio-Geral
das Na ções Uni das. Có pi as da mes ma, de vi da men te
au ten ti ca das, se rão trans mi ti das por este úl ti mo a to -
dos os Esta dos sig na tá ri os.

Em fé do que, os aba i xo-assinados, de vi da men -
te au to ri za dos a isso por seus res pec ti vos Go ver nos,
fir ma ram a pre sen te Con ven ção, aber ta para as si na -
tu ra em Nova York, no dia 18 de de zem bro de 1979.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 281 do Re gi men to Inter no

Re que ri men to nº 20, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 15, de 1999 (nº
718/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Pro to co lo de Assis tên cia
Ju rí di ca Mú tua em Assun tos Pe na is, con clu -
í do em São Luiz, Re pú bli ca Argen ti na, em
25 de ju nho de 1996, ten do

Pa re cer sob nº 14, de 2000, da Co mis -
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o -
nal, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá vel.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos . (Pa u sa.)
Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 1999

(Nº 718, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Pro to co lo de
Assis tên cia Ju rí di ca Mú tua em Assun tos
Pe na is, con clu í do em São Luiz, Re pú bli -
ca Argen ti na, em 25 de ju nho de 1996.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Pro to co lo de

Assis tên cia Ju rí di ca Mú tua em Assun tos Pe na is, con -
clu í do em São Luiz, Re pú bli ca Argen ti na, em 25 de
ju nho de 1996.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do pro to co lo, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 3:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 11, de 2000, de au to ria do Se na -
dor Ja der Bar ba lho, so li ci tan do que so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 1999,
além da Co mis são cons tan te do des pa cho
ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém,
a de Ser vi ços de Infra-Estrutura.

Em vo ta ção o re que ri men to.
O Sr. Sér gio Ma cha do  (PSDB – CE) – Sr. Pre si -

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 

a pa la vra ao no bre Se na dor Sér gio Ma cha do, para
en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE. Para
en ca mi nhar. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, este re que ri men to diz res -
pe i to ao FUST, um fun do ex tre ma men te im por tan te
na dis tri bu i ção de ren da, pois per mi te uni ver sa li zar os 
ser vi ços de te le co mu ni ca ções.

Há o en ten di men to – gos ta ria da aten ção dos
Srs. Lí de res dos de ma is Par ti dos para isso; já fa lei
com o Lí der Ja der Bar ba lho – de as su mir mos o com -
pro mis so de vo tar o re que ri men to, des de que o pro je -
to pos sa vol tar ao ple ná rio an tes do fi nal da Con vo ca -
ção Extra or di ná ria, para que pos sa mos vo tá-lo. 
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De for ma que o PSDB não tem nada a opor ao
re que ri men to do Se na dor Ja der Bar ba lho. 

Po rém, gos ta ria de ter o com pro mis so dos de -
ma is Lí de res, para que pu dés se mos vo tá-lo ain da du -
ran te a Con vo ca ção Extra or di ná ria, ten do em vis ta
sua re le vân cia so ci al e sua im por tân cia para o País.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em vo ta -
ção o Re que ri men to nº 11, de 2000.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.).

Apro va do.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 1999, vai

ao exa me da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo ta -

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e -
lho.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 30, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do in ci so II, do art. 336, do Re gi -

men to Inter no, re que re mos ur gên cia para o Pro je to
de Re so lu ção nº 5, de 2000, ori un do da Men sa gem nº 
4, de 2000, que au to ri za a con tra ta ção de ope ra ção
de cré di to ex ter no no va lor equi va len te a até
US$11,000,000.00, de prin ci pal, en tre a Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra me ri ca no de De -
sen vol vi men to – BID, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al -
men te, o Pro gra ma de De sen vol vi men to do  Tu ris mo
na Ama zô nia Le gal, cuja exe cu ção com pe te à Se cre -
ta ria de Co or de na ção da Ama zô nia, do Mi nis té rio do
Meio Ambi en te.

Sala das Ses sões, 25 de ja ne i ro de 2000. – Ja -
der Bar ba lho – José Ro ber to Arru da – Sér gio Ma -
cha do – Fran ce li no Pe re i ra.

 O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
in for ma ao Ple ná rio que o re que ri men to foi apre ci a do
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e teve como
Re la tor o Se na dor Jef fer son Pé res, que emi tiu pa re -
cer fa vo rá vel à sua apro va ção.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, a ma té ria a que se re -

fe re fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da ses são de -
li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te, nos ter mos do art.
345, II, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -

da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de
1999 (nº 697/98 na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 30, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 5, de 1999 (nº 697, de 1998, 
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 1999 (nº
697, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o tex to da Con ven ção Inter na ci o nal Con tra a To -
ma da de Re féns, con clu í da em Nova Ior que, em 18
de de zem bro de 1979, com a re ser va pre vis ta no § 2º
do art. 16.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de ja ne i ro
de 2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Ro nal do Cu -
nha Lima  – Re la tor – Lú dio Co e lho – Car los Pa tro -
cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 30, DE 2000

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº    , DE 2000

Apro va o tex to da Con ven ção Inter -
na ci o nal Con tra a To ma da de Re féns,
con clu í da em Nova Ior que, em 18 de de -
zem bro de 1979, com a re ser va pre vis ta
no § 2º do art. 16.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to da Con ven ção Inter -

na ci o nal Con tra a To ma da de Re féns, con clu í da em
Nova Ior que, em 18 de de zem bro de 1979, com a re -
ser va pre vis ta no § 2º do art. 16.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem
re vi são da re fe ri da Con ven ção, as sim como qua is -
quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do art.
49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou 
com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.
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É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 31, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção, para ime di a ta dis -
cus são e vo ta ção, do pa re cer re fe ren te à re da ção fi -
nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 5, de 1999,
que apro va o tex to da Con ven ção Inter na ci o nal Con -
tra a To ma da de Re féns, con clu í da em Nova York, em 
18 de de zem bro de 1979.

Sala das Ses sões, 25 de ja ne i ro de 2000. – Mo -
re i ra Men des.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a 
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a
re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
15, de 1999 (nº 718/98 na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 31, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 15, de 1999 (nº 718, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 15, de 1999 (nº
718, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o tex to do Pro to co lo de Assis tên cia Ju rí di ca Mú tua
em Assun tos Pe na is, con clu í do em São Luiz, Re pú -
bli ca Argen ti na, em 25 de ju nho de 1996.

Sala de Re u niões da Co mis são, 25 de ja ne i ro de 
2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Ro nal do Cu nha
Lima, Re la tor – Lú dio Co e lho – Car los Pa tro cí nio.

ANEXO AO PARECER Nº 31, DE 2000

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do

art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2000

Apro va o tex to do Pro to co lo de
Assis tên cia Ju rí di ca Mú tua em Assun tos
Pe na is, con clu í do em São Luiz, Re pú bli -
ca Argen ti na, em 25 de ju nho de 1996.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Pro to co lo de Assis -

tên cia Ju rí di ca Mú tua em Assun tos Pe na is, con clu í do 
em São Luiz, Re pú bli ca Argen ti na, em 25 de ju nho de 
1996.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apro va ção do
con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do pro to co lo, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en -
car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na -
ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

 O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 32, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção, para ime di a ta dis -
cus são e vo ta ção, do pa re cer re fe ren te à re da ção fi -
nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 15, de 1999,
que apro va o tex to do Pro to co lo de Assis tên cia Ju rí di -
ca Mú tua em Assun tos Pe na is, con clu í do em São
Luiz, Re pú bli ca Argen ti na, em 25 de ju nho de 1996.

Sala das Ses sões, 25 de ja ne i ro de 2000. – Ro -
meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas -

sa-se à apre ci a ção do Re que ri men to nº 29, de 2000,
lido no Expe di en te da pre sen te ses são, de au to ria do
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Sr. Se na dor Fran ce li no Pe re i ra e ou tros Srs. Se na do -
res, so li ci tan do que o tem po des ti na do aos ora do res
da Hora do Expe di en te da ses são do dia 2 de fe ve re i -
ro pró xi mo seja de di ca do à co me mo ra ção do 40º ani -
ver sá rio da cri a ção da Su pe rin ten dên cia de De sen -
vol vi men to do Nor des te, Su de ne.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do. 
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a

mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.

É lido o se guin te:

PARECER

PARECER Nº 32, DE 2000

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 57, de 1999 (nº 4.811/98, na
Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre si -
den te da Re pú bli ca, que dis ci pli na o re gi -
me de em pre go pú bli co do pes so al da
ad mi nis tra ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e 
fun da ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

Vem a exa me do Se na do Fe de ral, o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 57, de 1999 (nº 4.811, de 1998, na
ori gem), de au to ria do Po der Exe cu i vo, que “Dis ci pli -
na o re gi me de em pre go pú bli co do pes so al da ad mi -
nis tra ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal e dá 
ou tras pro vi dên ci as”.

O re fe ri do pro je to de lei, sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são, des ti na-se a im plan tar, no ser vi ço
pú bli co fe de ral, o re gi me de em pre go pú bli co, re ti ra do 
do nos so or de na men to ju rí di co des de a edi ção da Lei
nº 8.112, de 11 de de zem bro de 1990, e re to ma do
após a apro va ção da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19,
de 1998, que mo di fi cou o re gi me e dis pôs so bre prin -
cí pi os e nor mas de ad mi nis tra ção pú bli ca, a de no mi -
na da Re for ma Admi nis tra ti va.

O pro je to de lei tem por pro pó si to pos si bi li tar a
ado ção do mo de lo ce le tis ta para mu i tas das ati vi da de 
do ser vi ço pú bli co fe de ral. Assim, os em pre ga dos pú -
bli cos pas sa ri am a ter na le gis la ção tra ba lhis ta o seu
re gi me de em pre go, fi can do sub me ti dos ao De cre -
to-Lei nº 5.452, de 1943, a Con so li da ção das Leis do
Tra ba lho, como ex pli ci ta do no ca put do art. 1º.

O § 1º do art. 1º es ta be le ce que leis es pe cí fi cas
irão dis por so bre a cri a ção dos em pre gos pú bli cos de
que tra ta o pro je to, bem como so bre a even tu al trans -
for ma ção dos atu a is car gos em em pre gos. Nada
será, por tan to, fe i to à re ve lia de le gis la ção apro va da
pelo Con gres so Na ci o nal.

Ain da mais, como for ma de ga ran tir a au to no -
mia do Po der Le gis la ti vo, de ter mi na-se, no art. 4º do
pro je to, que às leis es pe cí fi cas men ci o na das no § 1º
do art. 1º se apli ca o dis pos to no art. 246 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, ou seja, a ma té ria em ques tão não po de -
rá ser ob je to de me di da pro vi só ria.

Se gun do o § 2º do art. 1º, é ve da do sub me ter ao 
re gi me de em pre go pú bli co ser vi do res que de sen vol -
vam ati vi da des ex clu si vas de Esta do, nos ter mos das
leis men ci o na das no art. 247 da Cons ti tu i ção Fe de ral, 
que pre vê o es ta be le ci men to de cri té ri os e ga ran ti as
es pe ci a is para a per da do car go por tais ser vi do res. A
ve da ção se es ten de aos car gos em co mis são e, res -
sal te-se, aos atu a is ser vi do res es ta tu tá ri os, que não
po de rão ter al te ra do o seu re gi me ju rí di co.

O art. 2º es ta be le ce a obri ga to ri e da de de con -
cur so pú bli co de pro vas ou de pro vas e tí tu los para a
con tra ta ção de pes so al para em pre go pú bli co, man -
ten do-se, por tan to, re gra des ti na da a ga ran tir a im -
par ci a li da de e a im pes so a li da de das de ci sões re la ti -
vas à con tra ta ção de pes so al, bem como a se le ção
dos mais ca pa ci ta dos.

O art. 3º tra ta das hi pó te ses de dis pen sa des se
pes so al, de ter mi nan do que esta so men te ocor re rá na 
even tu a li da de de fal ta gra ve, acu mu la ção ile gal de
car go, em pre go ou fun ção pú bli ca e ne ces si da de de
re du ção de pes so al por ex ces so de des pe sa, nos ter -
mos da lei com ple men tar de que tra ta o art. 169 da
Cons ti tu i ção, a atu al Lei Com ple men tar nº 96, de
1999, e fi nal men te, in su fi ciên cia de de sem pe nho.
Nes ta úl ti ma hi pó te se, o de sem pe nho será apu ra do
em pro ce di men to no qual se as se gu re re cur so do ta do 
de efe i to sus pen si vo e pré vio co nhe ci men to de pa -
drões mí ni mos exi gi dos para a ma nu ten ção da re la -
ção de em pre go, es ta be le ci dos de acor do com as pe -
cu li a ri da des das ati vi da des exer ci das pelo em pre ga -
do pú bli co. Fi nal men te, o pa rá gra fo úni co des se dis -
po si ti vo ex clui da obri ga to ri e da de dos pro ce di men tos
re la ti vos à ava li a ção o pes so al con tra ta do por en ti da -
des do ta das de au to no mia de ges tão, nos ter mos do
§ 8º do art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Na ex po si ção de mo ti vos dos Se nho res Mi nis -
tros de Esta do Che fe da Casa Ci vil da Pre si dên cia da
Re pú bli ca e da Admi nis tra ção Fe de ral e Re for ma do
Esta do, que acom pa nha a pro po si ção, as si na la-se o
se guin te:
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“(...) o pre sen te pro je to de lei tem por
es co po ado tar o mo de lo ‘ce le tis ta’ para a
gran de ma i o ria dos em pre gos efe ti vos no
ser vi ço pú bli co. O re gi me co mum pas sa a
ser o da le gis la ção tra ba lhis ta.

Essa fór mu la con fe re ma i or fle xi bi li da -
de à re da ção de em pre go no âm bi to do
Esta do, a par de trans fe rir ao re gi me pre vi -
den ciá rio co mum os ser vi do res re gi dos pela 
le gis la ção tra ba lhis ta. Tais van ta gens re pre -
sen tam con si de rá vel eco no mia para as fi -
nan ças pú bli cas, em mo men to cru ci al de
ajus te de con tas, dado o dé fi cit ele va do da
pre vi dên cia do se tor pú bli co, in ca paz de se
au to-sustentar, por fal ta es tru tu ral de con -
cep ção."

A pro pos ta foi apro va da pela Câ ma ra dos De -
pu ta dos ain da no fi nal do pe río do or di ná rio da ses -
são le gis la ti va de 1999, e in clu í da na pa u ta de vo ta -
ções quan do da con vo ca ção ex tra or di ná ria do Con -
gres so Na ci o nal, ora em cur so, sen do en ca mi nha do
à aná li se do Se na do Fe de ral e dis tri bu í do a esta
Co mis são para exa me e de li be ra ção.

Essa é, em sín te se, a des cri ção do teor da pro po -
si ção e das cir cuns tân ci as de tra mi ta ção do pro je to. 

Não fo ram ao mes mo apre sen ta das emen das.
É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

De acor do com o Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, cabe a esta Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, exa mi nar o pre sen te pro je to de lei
sob os as pec tos da sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci -
da de e téc ni ca le gis la ti va, além do res pec ti vo mé ri to.

Pre li mi nar men te, é de se re al çar que fo ram
cum pri das as dis po si ções per ti nen tes à cons ti tu ci o -
na li da de no que diz res pe i to à com pe tên cia da União
para le gis lar so bre o as sun to, nos ter mos do art. 48,
in ci so IX, da Cons ti tu i ção Fe de ral. Ade ma is, está ga -
ran ti da a ini ci a ti va do Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca no que res pe i ta ao pro ces so le gis la ti vo.

O pro je to não in tro duz ne nhu ma al te ra ção no
re gi me es ta tu tá rio da Lei nº 8.112, de 1990, não atin -
gin do os atu a is ser vi do res a ela sub me ti dos, além de
ve dar que se jam con tra ta dos pelo re gi me ce le tis ta
ser vi do res que de sen vol vam ati vi da des ex clu si vas de 
Esta do.

Qu an to ao mé ri to, a pro po si ção es ta be le ce nor -
mas de ma i or fle xi bi li da de quan to a ad mi nis tra ção de
pes so al em um con jun to de ati vi da des no Ser vi ço Pú -
bli co Fe de ral, com evi den tes e es pe ra das van ta gens
no que res pe i ta ao me lhor fun ci o na men to da ad mi nis -

tra ção e, em es pe ci al, quan to aos ser vi ços que se
pre ten de se jam for ne ci dos aos ci da dãos.

Assim sen do, opi na mos pela apro va ção do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 57, de 1999, con for me apro -
va do na Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 25 de ja ne i ro de 2000. –
José Agri pi no – Pre si den te – Ro meu Tuma – Re la -
tor – Ma ria do Car mo Alves – Fran ce li no Pe re i ra –
Sér gio Ma cha do – Ra mez Te bet – Lu zia To le do –
Ro me ro Jucá – Ber nar do Ca bral – Lú cio Alcân ta ra 
– José Edu ar do Du tra – Anto nio Car los Va la da res
– Edi son Lo bão.

LEGISLAÇÃO  CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 48. cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:
....................................................................................

IX – or ga ni za ção ad mi nis tra ti va ju di ciá ria, do
Mi nis té rio Pú bli co da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral.
....................................................................................

Art. 169 A des pe sa com pes so al ati vo e ina ti vo
da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ra e dos Mu ni -
cí pi os não po de rá ex ce der os li mi tes es ta be le ci dos
em lei com ple men tar.

§ 1º A con ces são de qual quer van ta gem ou au -
men to de re mu ne ra ção, a cri a ção de car gos, em pre -
gos e fun ções ou al te ra ção de es tru tu ra de car re i ras,
bem como a ad mis são ou con tra ta ção de pes so al, a
qual quer tí tu lo, pe los ór gãos e en ti da des da ad mi nis -
tra ção di re ta e in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í das
e man ti das pelo Po der Públi co só po de rão ser fe i tas:

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men tá ria su fi -
ci en te para aten der às pro je ções de des pe sa de pes -
so al e aos acrés ci mos dela de cor ren tes;

II – se hou ver au to ri za ção es pe cí fi ca na lei de di -
re tri zes or ça men tá ri as res sal va das as em pre sas pú -
bli cas e as so ci e da des de eco no mia mis ta.

§ 2º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do na lei com -
ple men tar re fe ri da nes te ar ti go para a adp ta ção aos
pa râ me tros ali pres vis tos, se rão ime di a ta men te sus -
pen sos to dos os re pas ses de ver bas fe de ra is ou es ta -
du a is aos Esta dos, ao Dis ti to Fe de ral e aos Mu ni cí pi -
os que não ob ser va rem os re fe ri dos li mi tes.
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§ 3º Para o cum pri men to dos li mi tes es ta be le ci -
dos com base nes te ar ti go, du ran te o pra zo fi xa do na
lei com ple men tar re fe ri da no ca put. A União, os Esta -
dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os ado ta rão as
se guin tes pro vi dên ci as:

I – re du ção em pelo me nos vin te por cen to das
des pe sas com car gos em co mis são e fun ções de
con fi an ças;

II – exo ne ra ção dos ser vi do res não es tá ve is.
§ 4º Se as me di das ado ta das com base no pa rá -

gra fo an te ri or não fo rem su fi ci en tes para as se gu rar o
cum pri men to da de ter mi na ção da lei com ple men tar
re fe ri da nes te ar ti go, o ser vi dor es tá vel po de rá per der 
o car go, des de que ato nor ma ti vo mo ti va do de cada
um dos Po de res es pe ci fi que a ati vi da de fun ci o nal, o
ór gão ou uni da de ad mi nis tra ti vas ob je to de re du ção
de pes so al.

§ 5º O ser vi dor que per der o car go na for ma do
pa rá gra fo an te ri or fará jus à in de ni za ção cor res pon -
den te a um mês de re mu ne ra ção por ano de ser vi ço.
....................................................................................

§ 6º O car go ob je to da re du ção pre vis to nos pa -
rá gra fos an te ri o res será con si de ra do ex tin to, ve da da
a cri a ção de car go, em pre go ou fun ção com atri bu i -
ções igua is ou as se me lha das pelo pra zo de qua tro
anos.

§ 7º Lei fe de ral dis po rá obre as nor mas ge ra is a
se rem obe de ci das na efe ti va ção do dis pos to no § 4º.

*EC Nº 19/98.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas de ad mi nis tra ção
pú bli ca, ser vi do res e agen tes po lí ti cos,
con tro le de des pe sa e fi nan ças pú bli cas
e cus te io de ati vi da des a car go do Dis tri -
to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam esta emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 96
DE 31 DE MAIO DE 1999

D.O. nº 103 de 1º-6-99 pág. 1

Dis ci pli na os li mi tes das dis pen sas
com pes so al, na for ma do art. 169 da
Cons ti tu i ção.

O Pre si den te da Re pú bli ca

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 
eu san ci o no a se guin te lei:
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que foi en ca mi nha do à
pu bli ca ção pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, re fe ren te ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 57, de 1999 (nº 4.811/98, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis ci pli na o re gi me de em pre go pú bli co do pes so al da
ad mi nis tra ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o -
nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

A ma té ria fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co
dias úte is, a fim de re ce ber emen das, nos ter mos do
art. 235, II, d, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Vol ta -
mos à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Edu -
ar do Du tra, pela Li de ran ça do Blo co de Opo si ção, por 
vin te mi nu tos.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, di ver sos Par la men ta res vi e ram à tri bu na para
dis cor rer so bre esta Con vo ca ção Extra or di ná ria. Eu
tam bém já fa lei so bre isso, mas que ro re a fir mar aqui
a mi nha vi são.

A con vo ca ção ex tra or di ná ria ocor re to dos os
anos, du ran te o mês de ja ne i ro, por que a Cons ti tu i -
ção es ta be le ce que, se es ti ver em re ces so, o Con -
gres so de ve rá ser con vo ca do cin co dias após a edi -
ção de uma me di da pro vi só ria. Assim, ele sem pre é
con vo ca do, e deve sê-lo, e, de po is, cor re-se atrás
das ma té ri as para se com por a pa u ta. 

É exa ta men te a res pe i to das me di das pro vi só ri -
as, o mo ti vo pelo qual as con vo ca ções acon te cem,
que dis cor re rei hoje.

Gos ta ria de re gis trar o meu es tra nha men to com
a po si ção as su mi da pela base do Go ver no na Câ ma -
ra dos De pu ta dos so bre a pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção – que teve ori gem no Se na do, foi mo di fi -
ca da pela Câ ma ra, vol tou ao Se na do, onde foi fe i ta
uma pe que na mo di fi ca ção, e foi de vol vi da à Câ ma ra
–, que, de re pen te, pas sou a ser vis ta, na que la Casa,
como uma pro pos ta que po de rá ca u sar a in go ver na -
bi li da de. 

A pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que está
ago ra na Câ ma ra dos De pu ta dos é re sul ta do de uma
sé rie de ou tras pro pos tas, fe i tas no Se na do, en tre as
qua is se in clui a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
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nº 01, apre sen ta da em fe ve re i ro de 1995 pelo en tão
Se na dor Espe ri dião Amin.

Du ran te um lon go pe río do, dis cu tiu-se a vi a bi li -
za ção de uma emen da que pos si bi li tas se ao Con -
gres so Na ci o nal a re cu pe ra ção de suas prer ro ga ti vas 
e que, ao mes mo tem po, fos se pa la tá vel para o Go -
ver no e sua base par la men tar, por que, hoje, é pra ti ca -
men te im pos sí vel apro var-se qual quer pro pos ta de
emen da cons ti tu ci o nal, no Con gres so Na ci o nal, sem
que se te nha pelo me nos a to le rân cia – não digo nem
o apo io – do Go ver no Fe de ral. Fo ram dis cu ti das, as -
sim, não só a pro pos ta do Se na dor Espe ri dião Amin,
mas di ver sas ou tras. Tam bém foi mon ta da uma co -
mis são es pe ci al, for ma da por re pre sen tan tes dos di -
ver sos Par ti dos, e no me a do seu Re la tor o en tão Se -
na dor Jo sap hat Ma ri nho. Lem bro-me que, além des -
sas pro pos tas de emen da à Cons ti tu i ção apre sen ta -
das no Se na do, exis tia um pro je to do na épo ca De pu -
ta do Nel son Jo bim, que tam bém vi sa va re gu la men tar
me di das pro vi só ri as, e que deve es tar va gan do, qual
um zum bi, pe los es ca ni nhos des ta Casa. 

O fato é que, de po is de três anos de in ten sa dis -
cus são, o Se na do con se guiu vo tar um pro je to que,
em li nhas ge ra is, foi apo i a do pe las Li de ran ças de to -
dos os Par ti dos, sem pre ju í zo dos des ta ques. Lem -
bro-me de que, como Lí der da Opo si ção na épo ca,
vo ta mos a fa vor da pro pos ta como um todo, mas fi ze -
mos um des ta que, por que con si de rá va mos que as
prer ro ga ti vas do Exe cu ti vo es ta vam sen do am pli a das 
em de ma sia. No en tan to, aca ba mos per den do, por -
que a base go ver nis ta con se guiu ob ter 49 vo tos.

A pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal que saiu
da qui es ta be le cia o pra zo de vi gên cia de 90 dias,
pror ro gá ve is por mais 90, a abran gên cia das me di das 
pro vi só ri as, as prer ro ga ti vas que o Exe cu ti vo re to ma -
ria em fun ção des sa mo di fi ca ção, o rito para a tran si -
ção de uma me di da pro vi só ria para ou tra e, tam bém,
como es sas se ri am vo ta das. Já o pro je to que, na oca -
sião, saiu do Se na do, re la ta do pelo Se na dor José Fo -
ga ça, es ta be le cia uma mo di fi ca ção na for ma de tra -
mi ta ção ao di zer que a me di da pro vi só ria, ao con trá -
rio do que ocor re hoje, quan do é vo ta da em ses são
con jun ta do Con gres so Na ci o nal, pas sa ria a ser vo ta -
da, se pa ra da men te, nas duas Ca sas, ini ci an do-se
por uma ou ou tra Casa, al ter na da men te.

A Câ ma ra dos De pu ta dos mo di fi cou a ma té ria,
re du zin do o seu pra zo de vi gên cia para 60 dias, re no -
vá ve is por mais 60; am pli ou o nú me ro de ma té ri as
que não po de ri am ser ob je to de me di da pro vi só ria; re -
du ziu as prer ro ga ti vas do Exe cu ti vo, am pli a das pelo
Se na do, e vol tou à pro pos ta que está em vi gên cia
hoje, a de vo ta ção con jun ta nas duas Ca sas, sob a

qual a MP tra mi ta no Con gres so. Esse pro je to foi
apro va do, na Câ ma ra dos De pu ta dos, pela una ni mi -
da de dos Par ti dos – re ce beu um ou dois vo tos con trá -
ri os no ple ná rio –, com o voto fa vo rá vel de to dos os
Lí de res da base do Go ver no e da Opo si ção, e vol tou
ao Se na do.

E o que fez o Se na do, em re la tó rio do Se na dor
José Fo ga ça? O pro je to do Se na do aca tou a mo di fi -
ca ção da Câ ma ra re la ti va aos pra zos de vi gên cia da
me di da pro vi só ria: 60 dias, pror ro gá ve is por mais 60
dias. O pro je to do Se na do aca tou a mo di fi ca ção da
Câ ma ra re la ti va à abran gên cia das me di das pro vi só -
ri as e à am pli a ção dos po de res do Exe cu ti vo. A úni ca
mo di fi ca ção fe i ta pelo Se na do, re to man do o pro je to
ori gi ná rio des ta Casa, di zia res pe i to ao rito de tra mi ta -
ção: re tor nou a pos si bi li da de de a me di da pro vi só ria
tra mi tar se pa ra da men te em cada Casa, de for ma al -
ter na da, o que, in clu si ve, era um ple i to de di ver sos
Se na do res. O fato é que a ter ce i ra Casa Le gis la ti va,
cha ma da de ses são con jun ta do Con gres so Na ci o -
nal, não pode con ti nu ar exis tin do.

Sur pre en de mo-nos com a ma ni fes ta ção de Lí -
de res do Go ver no na Câ ma ra, que dis se ram que
aque le pro je to do Se na do tor na ria o Bra sil in go ver ná -
vel. Mas como isso po de ria acon te cer se o pro je to do
Se na do aca tou to das as emen das vin das da Câ ma ra, 
à ex ce ção da que la re la ti va à for ma de tra mi ta ção?

Aliás, não sei o que há nes sa ave ni da que se pa -
ra o Con gres so Na ci o nal do Pa lá cio do Pla nal to!
Deve ha ver algo, por que as pes so as, quan do es tão
nes ta Casa, pen sam de uma for ma, mas, ao atra ves -
sa rem a ave ni da rumo ao Pa lá cio do Pla nal to, mu dam 
ra di cal men te de po si ção.

Não vou se quer re lem brar ci ta ções mais an ti gas 
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so; por vá ri -
as ve zes, já fi ze mos isso aqui. Qu e ro re lem brar um
fato mais re cen te. Esse pro je to que es ta be le ce para a 
vi gên cia o pra zo de 60 dias, re no vá vel por mais 60
dias, e que es ta be le ce a am pli tu de das me di das pro -
vi só ri as e as prer ro ga ti vas do Exe cu ti vo foi apro va do,
por una ni mi da de, na Câ ma ra, ten do como Re la tor o
De pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra. Foi S. Exª, como
Re la tor, que in tro du ziu to das as mo di fi ca ções apro va -
das pela Câ ma ra e en ca mi nha das ao Se na do. Mas,
de re pen te, o De pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra vira
Mi nis tro e diz que aque le mes mo pro je to, ela bo ra do
por S. Exª e apro va do pela Câ ma ra, tor na o País in go -
ver ná vel, sob a ale ga ção de que não pode tran car a
pa u ta do Con gres so.

Ora, meus Co le gas, Se na do res e Se na do ras, o
pro je to do De pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra, no que
diz res pe i to ao tran ca men to da pa u ta do Con gres so,
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era bem mais ra di cal do que o pro je to fe i to pelo Se na -
do. A pro pos ta ori gi nal da Câ ma ra di zia:

“Se a me di da pro vi só ria não for apre ci -
a da em até 45 dias, con ta dos de sua pror ro -
ga ção, so bres tar-se-ão to das as de li be ra -
ções le gis la ti vas do Con gres so Na ci o nal e
de suas Ca sas, com ex ce ção das que te -
nham pra zo cons ti tu ci o nal de ter mi na do, até
que se ul ti me a apre ci a ção.”

Já o pro je to apro va do pelo Se na do diz:

“Se, no caso do § 1º, a Câ ma ra dos
De pu ta dos e o Se na do Fe de ral não se ma -
ni fes ta rem so bre a pro po si ção, cada qual
su ces si va men te, em até 45 dias, so bres -
tar-se-ão to das as de ma is de li be ra ções le -
gis la ti vas da res pec ti va Casa.”

O pro je to que veio da Câ ma ra, re la ta do pelo De -
pu ta do Aloy sio Nu nes Fer re i ra, di zia que, se o Con -
gres so não vo tas se em 45 dias, so bres tar-se-iam as
pa u tas da Câ ma ra, do Se na do e do Con gres so Na ci -
o nal. O pro je to do Se na do es ta be le ce que vai so bres -
tar a pa u ta em que a ma té ria es ti ver. A pro pos ta do
Se na do es ta be le ce que a me di da pro vi só ria tra mi ta
em cada uma das Ca sas se pa ra da men te e que, atin -
gin do-se os 45 dias, será so bres ta da a pa u ta em que
a ma té ria es ti ver. Assim, o pro je to do Se na do dá mais 
fle xi bi li da de para o Con gres so Na ci o nal.

O Re la tor in tro du ziu to das as mo di fi ca ções re la -
ti vas ao mé ri to da ma té ria, as qua is fo ram aca ta das
pelo Se na do Fe de ral, e in tro du ziu uma me di da mu i to
mais ra di cal em re la ção ao so bres ta men to da ma té -
ria. O Se na do mo di fi ca isso, es ta be le cen do que o so -
bres ta men to so men te se dá na Casa em que a ma té -
ria es ti ver tra mi tan do. Des sa for ma, após o pro je to
vol tar para a Câ ma ra, como a mes ma pes soa que fez
isso pôde di zer que o Se na do apro vou um pro je to que 
vai pro vo car a in go ver na bi li da de no País?

Sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, essa de mons tra ção re fle te a ver da de i ra in ten -
ção do Go ver no ao es ta be le cer essa mo di fi ca ção.
Aliás, essa in ten ção foi ex pres sa pelo Pre si den te da
Re pú bli ca na vés pe ra da vo ta ção des sa ma té ria em
se gun do tur no aqui no Se na do. Na que la opor tu ni da -
de, Sua Exce lên cia dis se que o pro je to iria pro vo car
in go ver na bi li da de, objeti van do cla ra men te pres si o nar
a base do Go ver no nes ta Casa, para que ela não vo -
tas se o pro je to. A in ten ção do Go ver no, na ver da de,
não era a de mo di fi car ab so lu ta men te nada. A base do
Go ver no na Câ ma ra vo tou fa vo ra vel men te às mo di fi -
ca ções não com o ob je ti vo de re gu la men tar ou dis ci -

pli nar as me di das pro vi só ri as, mas sim ples men te
com o ob je ti vo de pro te lar a vo ta ção da ma té ria.

A ma té ria vem para o Se na do, que aca ta tudo o
que foi fe i to pela Câ ma ra, à ex ce ção da for ma de tra -
mi ta ção. O Se na do de vol ve a ma té ria para a Câ ma ra, 
que ago ra des co bre que tudo aqui lo que ha via fe i to
vai pro vo car in go ver na bi li da de!

Che ga ram a di zer – este se ria um ou tro mo ti vo
pelo qual eles es ta ri am que ren do mo di fi car a ma té ria
– que era um ab sur do ha ver ape nas uma Co mis são
Mis ta de De pu ta dos e Se na do res para ana li sar to das
as me di das pro vi só ri as. Eu gos ta ria de sa ber em que
lu gar do tex to é dito isso! Inclu si ve, hou ve um de ba te
a esse res pe i to nes ta Casa, quan do a ma té ria es ta va
em tra mi ta ção pela pri me i ra vez. O Re la tor, Se na dor
José Fo ga ça, pro pu nha efe ti va men te que hou ves se
ape nas uma Co mis são Mis ta para ana li sar to das as
me di das pro vi só ri as, mas essa pro pos ta foi re cha ça -
da por to das as Li de ran ças da Casa, que ale ga ram
que essa Co mis são Mis ta te ria ex ces si vos po de res,
com o que o Re la tor con cor dou.

O tex to de ter mi na que isso ca be rá à Co mis são
Mis ta de De pu ta dos e Se na do res. Onde se está di -
zen do que isso deve ser fe i to por ape nas uma Co mis -
são Mis ta? A for ma de com po si ção das Co mis sões
Mis tas será es ta be le ci da não pela Cons ti tu i ção, mas
por um pro je to de re so lu ção que, obri ga to ri a men te,
de ve rá ser vo ta do caso a PEC ve nha a ser apro va da,
es ta be le cen do os ri tos para vi a bi li zar a tra mi ta ção.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ses
são os fa tos re la ti vos a esse pro ces so de tra mi ta ção.

Mais uma vez, fica re gis tra da a ques tão que
deve ser apre sen ta da para a base par la men tar do
Go ver no. Qu an do digo isso, re fi ro-me à base do Go -
ver no no Se na do e na Câ ma ra, por que, na épo ca da
vo ta ção no Se na do, al gu mas Li de ran ças ex pres si vas 
da base do Go ver no nes ta Casa ten ta ram, exa ta men -
te em fun ção do pro nun ci a men to do Pre si den te da
Re pú bli ca, es ta be le cer uma mo di fi ca ção ou um atra -
so na tra mi ta ção des sa ma té ria. A ques tão apre sen -
ta da para o Con gres so Na ci o nal e para seus mem -
bros é: qual é a prer ro ga ti va do Con gres so Na ci o nal?
Qu a is são as prer ro ga ti vas do Con gres so Na ci o nal e
do Po der Exe cu ti vo? Será que hoje a nos sa de mo cra -
cia, com essa ca pa ci da de le gi fe ran te ab so lu ta do Po -
der Exe cu ti vo em re la ção às me di das pro vi só ri as,
man tém uma igual da de de po de res e a pos si bi li da de
de uma con vi vên cia in de pen den te e har mô ni ca en tre
os Po de res? Não es ta mos per per tu an do esse pro -
ces so de ab so lu ta sub ser viên cia do Se na do, da Câ -
ma ra e do Con gres so como um todo em re la ção ao
Exe cu ti vo, que in sis te em man ter a atu al si tu a ção, em 
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que tem ca pa ci da de de le gis lar so bre tudo, des de a
com pra de um car ro para o Vi ce-Presidente até a edi -
ção de um pa co te eco nô mi co?

Essa é a dis cus são que deve ser apre sen ta da
para o Con gres so Na ci o nal. Não adi an ta con ti nu ar -
mos es ta be le cen do essa dis cus são ape nas por meio
dos pro nun ci a men tos! O fato é que, mes mo de acor -
do com as atu a is re gras de tra mi ta ção de me di das
pro vi só ri as – as qua is que re mos mo di fi car –, o Con -
gres so, se as sim qui ses se, po de ria es ta be le cer uma
dis ci pli na em re la ção a essa ma té ria, vis to que a
Cons ti tu i ção Fe de ral dis põe que cabe me di da pro vi -
só ria em caso de re le vân cia e ur gên cia. Mas o Con -
gres so Na ci o nal não es ta be le ce as suas Co mis sões
para que es tas de li be rem so bre a pre li mi nar que sem -
pre deve exis tir para que uma me di da pro vi só ria pos -
sa ou não tra mi tar, que é a sua ad mis si bi li da de. E o
Con gres so Na ci o nal nun ca re ú ne as suas Co mis -
sões, a não ser quan do se tra ta de uma me di da pro vi -
só ria com gran de re per cus são na im pren sa, como é o 
caso re cen te da me di da pro vi só ria que dis põe so bre
o fi nan ci a men to a clu bes de fu te bol por em pre sas pri -
va das. Nes se caso, como há re per cus são, a Co mis -
são se re ú ne e aca ba dis cu tin do o mé ri to da ques tão.
Nos ou tros ca sos, a me di da pro vi só ria pas sa a ser
con si de ra da um fato con su ma do, por que as Co mis -
sões não se re ú nem para ana li sar a sua ad mis si bi li -
da de. Des sa for ma, a lei en tra em vi gor ime di a ta men -
te; de po is, che ga-se àque la ve lha con clu são de que
não há como de vol ver a pas ta de den te ao tubo de po -
is que ela já foi dele re ti ra da.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa de -
ve ria ser a ma té ria mais im por tan te da pa u ta des ta
con vo ca ção ex tra or di ná ria. Se o Con gres so Na ci o nal
e, par ti cu lar men te, a Câ ma ra dos De pu ta dos es ti ves -
sem dis pos tos a re to mar as prer ro ga ti vas do Po der
Le gis la ti vo bra si le i ro, essa de ve ria ser a ma té ria com
pri o ri da de nú me ro um. Essa de ve ria ser não uma pri -
o ri da de do Po der Exe cu ti vo, mas uma pri o ri da de do
Con gres so Na ci o nal!

Infe liz men te, pe las no tí ci as pro ve ni en tes da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, pa re ce que, mais uma vez, a
Ban ca da do Go ver no na que la Casa es ta be le ce rá mo -
di fi ca ções nes se pro je to. Nes se caso, o pro je to vol ta -
rá ao Se na do, que o mo di fi ca rá no va men te, de vol -
ven do-o para a Câ ma ra dos De pu ta dos. Des sa for -
ma, fi ca-se nes se pin gue-pongue e o pro ces so não
tem pros se gui men to. O fato é que o Exe cu ti vo quer
man ter essa si tu a ção.

Qu an do da dis cus são des sa ma té ria no Se na do 
Fe de ral, al guns Co le gas de Ban ca da, que têm sem -
pre dis cur sa do de for ma con trá ria à edi ção de me di -

das pro vi só ri as, dis se ram que vo ta ri am con tra ri a -
men te àque le pro je to por que se tra ta va de um pro je to
ab sur do, que es ta be le cia um pra zo de 60 dias, pror -
ro gá vel por mais 60 dias. Na ver da de, ve ri fi cou-se
que era o Go ver no que não que ria vo tar aque la ma té -
ria. Ao Po der Exe cu ti vo, in te res sa man ter as re gras
atu a is. Ao Po der Exe cu ti vo, não é in te res san te que o
Con gres so Na ci o nal seja obri ga do a vo tar uma ma té -
ria em 60 dias, pra zo este pror ro gá vel por mais 60
dias. Ao Go ver no e à sua base nes ta Casa, é mu i to
mais cô mo da essa si tu a ção, por que, des sa for ma, o
Con gres so Na ci o nal con ti nua cri ti can do o Po der Exe -
cu ti vo por edi tar me di das pro vi só ri as, mas, en quan to
isso, o Exe cu ti vo faz ou vi do de mer ca dor e con ti nua
edi tan do as me di das pro vi só ri as e en vi an do-as ao
Con gres so Na ci o nal. E, as sim, con ti nua essa es drú -
xu la si tu a ção, em que o Con gres so Na ci o nal vota
pou cas ma té ri as de seu in te res se ou dos mem bros
des ta Casa e vota, quan do vota, ape nas as ma té ri as
de in te res se do Exe cu ti vo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse pro -
je to foi ex ten sa men te dis cu ti do nes ta Casa, con tou
com a co la bo ra ção dos mem bros de to dos os par ti dos 
e foi bri lhan te men te re la ta do pelo Se na dor José Fo -
ga ça, que con se guiu cap tar as pre o cu pa ções dos di -
ver sos par ti dos e com por um tex to que, se não era o
ide al, pelo me nos con tri bu ía para mo di fi car a si tu a ção 
atu al.

Infe liz men te, pa re ce que a Câ ma ra dos De pu ta -
dos vai ado tar a po si ção de pro cras ti nar essa dis cus -
são, não vai dis cu tir essa ma té ria du ran te a con vo ca -
ção ex tra or di ná ria e, quan do o fi zer, pro mo ve rá no va -
men te uma mo di fi ca ção, res ta be le cen do não sei o
quê. Como eu já dis se, tudo o que foi aca ta do aqui, à
ex ce ção do rito de tra mi ta ção, foi in tro du zi do pela Câ -
ma ra.

No en tan to, sem pre os dis cur sos dos que aqui
es tão se mo di fi cam quan do seus au to res atra ves sam
a ave ni da que se pa ra o Con gres so Na ci o nal do Pa lá -
cio do Pla nal to. O exem plo mais ilus tre é o do
ex-Senador e hoje Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, e o mais re cen te é o do De pu ta do Aloy zio
Nu nes Fer re i ra.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi -
ce-Presidente, de i xa a ca de i ra da pre si dên -
cia, que é ocu pa da pelo Sr. Lú dio Co e lho,
Su plen te de Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do 
a pa la vra ao no bre Se na dor Ney Su as su na.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há al guns dias,
ocu pei esta tri bu na exa ta men te para di zer que a so ci -
e da de bra si le i ra co bra ria de nós, Par la men ta res,
mais do que o nor mal, por es tar mos aqui em uma
con vo ca ção ex tra or di ná ria, que – mais uma vez, en -
fa ti zo – não foi so li ci ta da por nós.

Na pa u ta des ta con vo ca ção, há inú me ros itens
que não es tão aqui para se rem vo ta dos, mas ape nas
para con tar tem po. La men ta vel men te, a tra mi ta ção
des sas ma té ri as es ta va co me çan do pela Câ ma ra dos 
De pu ta dos. Não en ten do por que esse pro ces so não
se ini cia pe las duas Ca sas, con co mi tan te men te. A
ver da de é que dois as sun tos es tão sen do ul ti ma dos
na Câ ma ra e vi rão para o Se na do. O pri me i ro re fe -
re-se à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, uma lei ne -
ces sá ria, que está sen do co bra da por toda a so ci e da -
de bra si le i ra, que está can sa da de as sis tir a es cân da -
los que se su ce dem sem que haja uma pu ni ção mais
sé ria para os ad mi nis tra do res que não cum prem seus 
com pro mis sos.

Com toda a cer te za, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, te re mos que apro fun dar o de ba te des sa
ma té ria. Já re ce bi, como Pre si den te da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos do Se na do, inú me ras si na li za -
ções, seja de Go ver na do res, que te mem o en ges sa -
men to de suas ad mi nis tra ções, seja de pre fe i tos,
prin ci pal men te os pre fe i tos das gran des ci da des, que
es tão te me ro sos em re la ção a al guns ar ti gos des sa
ma té ria.

Qu an to à ne ces si da de, não dis cu to. Mas esta é
uma Casa que tem a obri ga ção de re vi sar as ma té ri -
as, até por ser for ma da por pes so as mais ma du ras,
ex pe ri en tes e pon de ra das.

Hoje co mu ni ca mos aos mem bros da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos que pre ten de mos cri ar uma 
sub co mis são para, des de já, apro fun dar e acom pa -
nhar essa ma té ria. Des sa for ma, te re mos uma vi são
do as sun to, a mais per fe i ta pos sí vel, para po der mos
par ti ci par do apri mo ra men to do tex to.

A ou tra ma té ria que tra mi ta na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e que che ga ao Se na do Fe de ral em se gui da
é a re for ma tri bu tá ria. A Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos do Se na do já re a li zou um de ba te com o Dr.
Eve rar do Ma ci el, Se cre tá rio da Re ce i ta Fe de ral. Na -
que la opor tu ni da de, fo ram apon ta dos inú me ros de fe i -
tos no tex to que está sen do dis cu ti do, de fe i tos es tes
que, na sua ma i o ria, já fo ram cor ri gi dos.

Ao que nos cons ta, os De pu ta dos já ana li sa ram
a ma i o ria dos itens que cri a vam de sen ten di men to en -
tre o Go ver no Fe de ral e os Esta dos. No en tan to, há

ain da al gu mas ver ten tes que pre ci sam ser bu ri la das.
Esta é a Casa da Fe de ra ção. É aqui que os Esta dos
têm a sua re pre sen ta ção igua li tá ria. É aqui que de ve -
mos apro fun dar mais ain da o de ba te.

Ama nhã, ou vi re mos o De pu ta do Ger ma no Ri -
got to, que é o Pre si den te da Co mis são; o De pu ta do
Mus sa De mes, que é o seu Re la tor; e mais três Vi -
ce-Presidentes, que irão par ti ci par de um de ba te com
os Se na do res mem bros da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. Toda a Co mis são foi con vi da da para
par ti ci par des se de ba te, que terá iní cio às 20 ho ras e
30 mi nu tos e de ve rá ul tra pas sar a me ia-noite. Esta re -
mos ali de ba ten do com mu i ta pre o cu pa ção, por que
se tra ta de in te res ses con fli tan tes.

No qua dro atu al do bolo tri bu tá rio, a Re pú bli ca
fica com cer ca de 70%; os Esta dos, com 26%; e os
Mu ni cí pi os, com 4%. To dos gos ta ri am de ter mais.
Essa di vi são é di fí cil. Con tu do, as áre as de ma i or atri -
to eram, prin ci pal men te, o que tí nha mos em ter mos
de com pen sa ção de im pos tos en tre Esta dos e en tre
Esta dos e a Fe de ra ção. Par ci al men te, ou me lhor, na
qua se to ta li da de, es sas di ver gên ci as já es tão su pe ra -
das. Mas, re pi to, como Casa da Fe de ra ção – aqui
cada Esta do con ta com três re pre sen tan tes –, te mos
a obri ga ção de apri mo rar de tal modo essa re for ma, a
fim de que não se ge rem atri tos fu tu ros.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Con ce -
do um apar te a V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se -
na dor Ney Su as su na, pen so ser im por tan te que o Se -
na do Fe de ral fi que to tal men te cons ci en te dos tra ba -
lhos da Co mis são Espe ci al da Re for ma Tri bu tá ria da
Câ ma ra dos De pu ta dos. Assim, é im por tan te a ini ci a -
ti va de V. Exª. Po rém, in da go: a re u nião que se dará
ama nhã às 20 ho ras e 30 mi nu tos será na Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos?

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não,
Exce lên cia; será uma da que las nos sas re u niões in -
for ma is das quar tas-feiras. V. Exª, como mem bro da
Co mis são, está con vi da do, as sim como to dos de ma is 
mem bros, a par ti ci par des se de ba te. Às 20 ho ras e 30 
mi nu tos che ga rão os De pu ta dos à Co mis são, quan -
do, en tão, pe di re mos ma i o res in for ma ções so bre as
di fi cul da des que já ti ve ram com re la ção ao Exe cu ti vo
e so bre os itens que não con se gui ram su pe rar. Acre -
di to que isso será de gran de va lia para nos sa dis cus -
são, não só na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos,
como aqui no ple ná rio da Casa.

O Sr. Edu ar do Su plicy  (Blo co/PT – SP) – É que 
as re u niões que V. Exª, como Pre si den te da CAE, tem 
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fe i to re a li zar, por ve zes in for mal men te, são tão im por -
tan tes que se ria de mu i ta va lia o seu re gis tro pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos. De qual quer ma ne i -
ra, tam bém terá va li da de. De pen den do do seu de sen -
vol vi men to, ca be ria de po is for ma li zá-la even tu al men te 
na CAE. Isso, ob vi a men te, será um des do bra men to
que po de rá de cor rer do diálo go pro pos to por V. Exª.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agra -
de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy, e
digo que, la men ta vel men te, nos so tem po é cur to.
Pre ci sa ría mos apro fun dar a dis cus são de mu i tos te -
mas e, na Pre si dên cia da Co mis são, te nho pro cu ra do 
fa zê-lo. Nun ca agra da re mos a gre gos e tro i a nos, mas 
do que já de ba te mos e dis cu ti mos in for mal men te po -
de-se di zer que há pas sa gens me mo rá ve is, que ti ve -
ram, exa ta men te de vi do a esse cli ma de in for ma li da -
de, tal vez uma ação mais pro du ti va do que o de ba te
for mal, com to das as for ma li da des que o rito par la -
men tar im põe.

A ver da de é que pre ci sa mos aper fe i ço ar essa
Re for ma Tri bu tá ria. Ain da há a ver ten te mu ni ci pal.
Esta mos aqui di zen do que o ma i or pro ble ma en tre
Esta dos e União já foi so lu ci o na do, mas ain da há algo 
a ser apri mo ra do, que é essa ver ten te em re la ção às
pre fe i tu ras, prin ci pal men te as dos gran des mu ni cí pi -
os, já que as dos pe que nos qua se não têm áre as de
atri to, em bo ra tam bém pre ci sem ser ob ser va das.

Assim, que ro aler tar as Sras e os Srs. Se na do res
para que es te ja mos bem aten tos com res pe i to a es -
sas duas ma té ri as. Pre ten de mos ain da, em re la ção à
Re for ma Tri bu tá ria, ou vir o Mi nis tro Pe dro Pa ren te;
que re mos tam bém que a Casa Ci vil da Pre si dên cia
da Re pú bli ca nos dê al gu mas in for ma ções; que re mos 
co nhe cer o seu pen sa men to, já que S. Exª é um elo
im por tan te des sa ca de ia.

Pen so que, se es sas duas leis fo rem bem fe i tas, 
com cer te za, esse tra ba lho fará des te um dos anos
me mo rá ve is na his tó ria do Con gres so Na ci o nal.

Sr. Pre si den te, era o re gis tro que que ria fa zer.
Apro ve i to para co mu ni car tam bém aos Srs. Se na do -
res que com põem a nos sa Co mis são que esse de ba -
te, ama nhã, será im por tan te para que pos sa mos en -
ten der os me ca nis mos e a sis te má ti ca que até ago ra
re ge ram as tra ta ti vas en tre a Câ ma ra dos De pu ta dos
e o Po der Exe cu ti vo, no ta da men te nes te pon to em
que esse pro ble ma se des lo ca de lá para cá, onde te -
mos mais res pon sa bi li da des ain da por ser mos a
Casa da Fe de ra ção. É nos sa obri ga ção isen tar mos a
lei de qua is quer se nões, apri mo ran do-a da me lhor
ma ne i ra pos sí vel.

Agra de ço, aguar dan do a par ti ci pa ção de to dos.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ney Su as su -
na, o Sr. Lú dio Co e lho, Su plen te de Se cre -
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia que é
ocu pa da pelo Sr. La u ro Cam pos.

O SR. PRESIDENTE (La u ro Cam pos) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des, por cin -
qüen ta mi nu tos.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sra s e Srs. Se na do res, o Diá rio Ofi ci al do
Esta do de Ron dô nia do dia 17 des te mês no ti ci ou a
de mis são de exa tos 9.657 ser vi do res pú bli cos es ta -
du a is. Tra ta-se, pois, de um cor te pro fun do na Admi -
nis tra ção do Esta do, ali a do a ou tras tan tas me di das
to ma das pelo Go ver no José Bi an co no sen ti do do en -
xu ga men to da má qui na pú bli ca. Qual a no vi da de nes -
se con tex to de mais la res de ses ta bi li za dos e de to das 
as uni da des da Fe de ra ção sen do pu ni das para aten -
der aos di ta mes da Lei Ca ma ta? Por cer to que ne nhu -
ma, pois to dos, as Sra s e os Srs. Se na do res, as sis tem
ao exer cí cio des sa lei a que cha mam de “Cama de
Dâ mo cles” em suas re giões. Por sor te, em al guns
Esta dos, es ses dra mas têm os mes mos con tor nos e
con se qüên ci as que, in fe liz men te, Ron dô nia e ou tros
Esta dos me nos de sen vol vi dos apre sen tam.

Para en qua drar a fo lha de pa ga men to do fun ci o -
na lis mo pú bli co den tro do li mi te de 60% da re ce i ta lí -
qui da dos Esta dos, os Go ver na do res se vêem obri ga -
dos a cor tar o nú me ro ex ce den te de co la bo ra do res,
de sen ca de an do, como é de se es pe rar, a re vol ta e a
in dig na ção dos pre te ri dos, como se a ati tu de to ma da
fos se um ato de re van chis mo po lí ti co con tra as ad mi -
nis tra ções pas sa das. Se gu ra men te não é o caso de
Ron dô nia, pos so afi an çar-lhes. O Go ver no o fez por
ab so lu ta ne ces si da de, para po der di zer a toda a po -
pu la ção que o Esta do não pode mais ser au to fá gi co,
gas tan do con si go mes mo tudo o que ar re ca da, ou
seja, os 100% de suas re ce i tas com pro me ti dos com
fo lha de pa ga men to de ser vi do res (cer ca de 85%) e
com o pa ga men to de dí vi das con so li da das, con tra í -
das por go ver nos an te ri o res (os 15% res tan tes).

Se para mu i tos a dis pen sa do ser vi ço re pre sen -
ta a in tran qüi li da de ca u sa da pelo de sem pre go, para a 
ma i o ria es ma ga do ra da po pu la ção do Esta do de
Ron dô nia é a pos si bi li da de de re ce ber mais ações do
Go ver no, gra ças à eco no mia men sal de apro xi ma da -
men te R$7 mi lhões que os co fres do Esta do pas sa rão 
a usu fru ir e que se rão tra du zi dos em es tra das, sa ú de, 
edu ca ção e ação so ci al.

O tema é de li ca do. Jus ti fi car o Go ver no pelo fe -
cha men to de pos tos de tra ba lho, sen do que uma das
mi nhas ban de i ras como le gis la dor e ho mem pú bli co é 

206 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



exa ta men te a da de fe sa do em pre go, é mu i to di fí cil.
Entre tan to, o que pode pa re cer uma con tra di ção sig -
ni fi ca, na re a li da de, bus car a ver da de. Nes sa luta, ir -
ma no-me com to dos os seg men tos da so ci e da de que 
lu tam com o mes mo fim, in de pen den te men te dos dis -
cur sos e es pa ços po lí ti cos em que nos en con tra mos.
Mais di fí cil se ria de fen der o des cum pri men to da lei,
ser de ma go go, men tir e ilu dir a po pu la ção com fal sas
pro mes sas. Isso eu não faço!

Por obe de cer a essa li nha de con du ta é que saí
na de fe sa de mi lha res de em pre gos, ex ter nan do aqui
mes mo des ta tri bu na, no iní cio da se ma na, para ci tar
um dos mu i tos exem plos des sa mis são a que me pro -
pus, para de nun ci ar a ame a ça que pa i ra con tra os
agen tes de vi a gem com a de ci são das em pre sas aé -
re as de re ba i xar a co mis são que lhes é de vi da.

La men to pe los que fo ram afas ta dos do meu
Esta do, mas sou obri ga do, des te mi da men te e sem
de ma go gia, a ace i tar as im po si ções da Lei Ca ma ta.
Por mais dura que ela seja, não dis cri mi na nin guém.
Bus ca ape nas fa zer jus ti ça. Não é pre ci so ne nhum
es for ço para se che gar a essa con clu são – bas ta
olhar a so ci e da de de modo ge ral para ver que as ne -
ces si da des bá si cas da co mu ni da de não po de ri am ser 
aten di das pela ad mi nis tra ção es ta du al, por que gran -
de par te dos re cur sos dis po ní ve is es ta vam com pro -
me ti dos com o pa ga men to da fo lha do ser vi ço pú bli -
co. Para aten der a essa obri ga ção, 85% da ma gra re -
ce i ta lí qüi da do Esta do de Ron dô nia vem sen do men -
sal men te dre na da em de tri men to da cons tru ção e da
ma nu ten ção de es co las, hos pi ta is, obras de in -
fra-estrutura, es tra das e ser vi ços es sen ci a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se ria mu -
i to bom que os pro ble mas eco nô mi cos pu des sem ser
re sol vi dos em uma só pe na da, se hou ves se o tra ta -
men to igua li tá rio da União para com to dos os Esta dos 
Fe de ra dos. Se fos se dis pen sa da ao Esta do de Ron -
dô nia igual aten ção e os mes mos fa vo res que re ce -
bem os Esta dos mais ri cos, se não hou ves se a so ne -
ga ção e os re cur sos es ta du a is fos sem ma i o res, o Go -
ver na dor José Bi an co cer ta men te não te ria to ma do
tão drás ti ca e do lo ro sa me di da. 

Mas a dura re a li da de é ou tra. Os pro ble mas
eco nô mi cos no Esta do de Ron dô nia não se re sol vem
com uma sim ples ca ne ta da. Ron dô nia con ti nua sen -
do dis cri mi na da pelo Go ver no Fe de ral. A ar re ca da -
ção do Esta do au men ta me nos do que de ve ria, tal vez
por es tag na ção da eco no mia, tal vez em ra zão da so -
ne ga ção im pu ne que cam pe ia o Esta do, mas que a
ad mi nis tra ção Bi an co, ape sar dos seus par cos re cur -
sos, com ba te vi go ro sa men te. 

Li on tem dis cur sos in fla ma dos, pro fe ri dos por
dois emi nen tes De pu ta dos Fe de ra is da Ban ca da do
meu Esta do, aos qua is dis pen so a mais ele va da es ti -
ma. Res pe i to seus po si ci o na men tos, até por que re -
pre sen tam opo si ção ao Go ver no. Res pe i to até os
exa ge ros, mas, Sr. Pre si den te, não pos so con cor dar
em ou vir ca la do que o Go ver na dor José Bi an co seja
con si de ra do um “dés po ta san gui ná rio”, com pa ra do a
Hi tler. O Go ver na dor é um ho mem de bem, é sé rio e
ape nas cum pre a lei. Mu i tos de V. Exªs. nes ta Casa
po dem tes te mu nhar o que falo, por que José Bi an co
por aqui pas sou du ran te qua tro anos. Bi an co fez o
que os seus an te ces so res de ve ri am ter fe i to, mas não 
ti ve ram co ra gem de fa zer.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que os
ilus tres De pu ta dos Fe de ra is de vi am in for mar à po pu -
la ção do Esta do, e não o fi ze ram, é o por quê de tudo
isso, o por quê da de mis são dos mais de nove mil ser -
vi do res pú bli cos, o por quê da di mi nu i ção do ta ma nho
da má qui na pú bli ca do Esta do e o por quê de to das as
du ras e drás ti cas me di das to ma das pelo Go ver no.
Sa li en te-se que to das es sas me di das – que ro aqui
afir mar isso – fo ram pre vi a men te apro va das pela
Assem bléia Le gis la ti va do Esta do.

A ra zão de tudo, Sr. Pre si den te, re si de exa ta -
men te na des qua li fi ca da ad mi nis tra ção do Go ver no
an te ri or, Go ver no de Wal dir Ra upp de Ma tos, a quem
Bi an co su ce deu e a quem os ilus tres De pu ta dos a
que me re fe ri de iní cio, sem pre ser vi ram como fiéis
es cu de i ros e nun ca o con tes ta ram, mas o fa zem ago -
ra às vés pe ras de ele i ções mu ni ci pa is. E vou de -
mons trar com nú me ros o que digo.

Para en qua drar Ron dô nia nas dis po si ções da
Lei Ca ma ta, ne ces si ta o Go ver no re du zir em algo de
oito mi lhões por mês o seu dis pên dio com fo lha de pa -
ga men to. Pois bem, vou aqui ci tar ape nas qua tro den -
tre os mu i tos des man dos do Go ver no an te ri or que, se 
não ti ves sem ocor ri do, cer ta men te des ne ces sá ria se -
ria a de mis são ora in for ma da.

Pri me i ro, um dos res pon sá ve is pelo cres ci men -
to da dí vi da pú bli ca de Ron dô nia foi a de sas tra da in -
ter ven ção do Ban co Cen tral no Ban co do Esta do de
Ron dô nia – Be ron –, ali a da à con ve niên cia e omis são 
ex plí ci ta do ex-Governador, ma té ria que ex pus des te
ple ná rio re i te ra das ve zes. E o que era uma dí vi da de
36 mi lhões de re a is, quan do as su mi ram o co man do
do ban co, por vol ta de fe ve re i ro de 1995, três anos e
meio de po is, quan do o en tre ga ram para li qui da ção,
de i xa ram pen du ra da uma con ta de, apro xi ma da men -
te, R$600 mi lhões. Dí vi da que o Go ver na dor José Bi -
an co paga, hoje, R$4,5 mi lhões por mês, já des con ta -
do di re ta men te no Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta -
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dos, na fon te e sem cho ro, e que vai con ti nu ar pa gan -
do pe los pró xi mos trin ta anos.

Mas, gra ças à re vis ta Épo ca, edi ção de 3 de ja -
ne i ro úl ti mo, a es can da lo sa in ter ven ção do Ban co
Cen tral no Be ron che gou ao co nhe ci men to de todo o
País. Mos trou o que ve nho de nun ci an do des ta tri bu -
na, jun ta men te com o Se na dor Ernan des Amo rim e
al guns mem bros da Ban ca da Fe de ral na Câ ma ra dos
De pu ta dos, o acin te de que o nos so Esta do foi ví ti ma,
trans for man do o que se ria um ser vi ço de sa ne a men to 
pre pa ra tó rio para a li qui da ção do Be ron numa dí vi da
mi li o ná ria que os nos sos ne tos ain da vão pa gar. Sem
o me nor cons tran gi men to, após pas sa rem en ro lan do
a opi nião pú bli ca do Esta do e a di re ção – quem sabe? 
– do Ban co Cen tral, es ses fun ci o ná ri os do Ban co
Cen tral fo ram em bo ra, como su ge re o Pre si den te do
Tri bu nal de Con tas do meu Esta do, Ama deu Ma cha -
do, “com a em pá fia de quem cum priu uma no bre mis -
são”.

Esse acin te cha ma ain da mais aten ção por que,
ape sar de re co nhe cer que seus fun ci o ná ri os co me te -
ram fra u des ad mi nis tra ti vas, im pro bi da de e ges tão te -
me rá ria, como ates ta o fes ti val de cré di tos sem ga -
ran tia res pon sá ve is pela in fla ção de pre ju í zos, le vou
o Ban co Cen tral a mul tar a si pró prio 104 ve zes num
pe río do de apro xi ma da men te três anos e meio, e nós
ron do ni en ses é que es ta mos pa gan do essa con ta. 

Po rém, pelo an dar da car ru a gem, Sr. Pre si den -
te, eles, os ex-gestores do Be ron, as sim como a Di re -
to ria do Ban co Cen tral, pa re cem es tar se gu ros, in to -
cá ve is, en cas te la dos e aco ber ta dos pelo co o pe ra ti -
vis mo do Ban co Cen tral. Em to dos os con ta tos que o
Go ver na dor José Bi an co, este Se na dor e de ma is
Par la men ta res Fe de ra is do Esta do man ti ve ram com
a alta cú pu la da que le Ban co, ou tra não foi a re a ção
se não a de té dio e des pre zo di an te dos nos sos ar gu -
men tos. Ou o si lên cio de bo cha do e com pro me te dor a 
cada in da ga ção for mu la da com vis tas ao que foi de -
nun ci a do por uma CPI le van ta da na Assem bléia Le -
gis la ti va de Ron dô nia e ao que foi apu ra do pelo Tri bu -
nal de Con tas do Esta do.

Par ti cu lar men te, re gis tro o en con tro que tive,
jun ta men te com o Go ver na dor do Esta do, com o Di re -
tor da ex-Direm (Di re to ria de Assun tos de Re es tru tu -
ra ção do Sis te ma Fi nan ce i ro Esta du al do Esta do, DF
e ou tros Mu ni cí pi os), atu al DIFIP (Di re to ria de Fi nan -
ças Pú bli cas e Re gi mes Espe ci a is), Car los Edu ar do
de Fre i tas, no dia 23 de no vem bro pas sa do. Saí do
Ban co Cen tral com a im pres são de que ti nha fa la do
com uma se cre tá ria ele trô ni ca. O Di re tor em ques tão
li mi tou-se a en cer rar o en con tro, afir man do que “o as -

sun to es ta va sen do es tu da do, após o quê pro vi dên ci -
as se ri am ado ta das”. 

Até hoje, nada acon te ceu, Sr. Pre si den te. Não
apre sen tou um ges to que de mons tras se res pe i to ou
sen si bi li da de ao dra ma que afli ge cada ha bi tan te de
Ron dô nia, obri ga do a de sem bol sar men sal men te,
como já dis se, cer ca de R$4,5 mi lhões para pa gar a
“amor ti za ção” de uma dí vi da que não con tra iu. Mas
que lhe foi acin to sa e des ca ra da men te im pos ta, se
não por in com pe tên cia, tal vez por gos to dos que “ad -
mi nis tra ram” na ca la da da no i te o nos so fa li do ban co
do Esta do.

São com por ta men tos como es ses que con tras -
tam com a cara de bom moço que os in di ca dos para
pre si dir o Ban co Cen tral apre sen tam quan do sa ba ti -
na dos nes ta Casa. Ou é tudo uma gran de en ce na -
ção? Se “o há bi to faz o mon ge”, bas ta to mar pos se
para que os no mes aqui apro va dos vis tam a mes ma
más ca ra pé trea usa da por seus ex pe ri en tes su bal ter -
nos. O que se ria uma es pe ran ça para quem bus ca a
aten ção dos no vos di ri gen tes, vol ta a ter o mes mo de -
sa len to e can sa ço.

Enquan to es ses fri os e in só li tos to do-poderosos 
do Ban co Cen tral se en ca su lam na sua au to pro te ção, 
9.657 ser vi do res de mi ti dos no Esta do cho ram seus
dra mas e an gús ti as com suas de mis sões.

Até pro va em con trá rio, Sr. Pre si den te, o as sal to 
a mãos de sar ma das de que Ron dô nia foi ví ti ma in de -
fe sa não se re gis trou em ne nhu ma ou tra uni da de da
Fe de ra ção, cu jos ban cos es ta du a is fo ram li qui da dos
por in ter ven ção do Ban co Cen tral. Tal vez por que os
ges to res fe de ra is não en con tra ram as fa ci li da des de i -
xa das pe los go ver na do res de plan tão, como no nos -
so caso. Para Val dir Ra upp, os R$600 mi lhões de i xa -
dos pelo Ban co Cen tral é ape nas um quar to da con ta
de mais de R$2,2 bi lhões que a sua caó ti ca ad mi nis -
tra ção de i xou para o povo de Ron dô nia pa gar, como
se isso não sig ni fi cas se nada.

Vol tan do ao meu ra ci o cí nio, Sr. Pre si den te, o
se gun do des man do do go ver no an te ri or, a re ne go ci a -
ção da dí vi da do Esta do, re cen te men te apro va da por
esta Casa, teve ori gem em duas ope ra ções Aros con -
tra í das pelo go ver no Ra upp, no mon tan te ini ci al men -
te con fes sa do de R$172 mi lhões e que, hoje, ul tra -
pas sam a casa dos R$230 mi lhões, e que a ad mi nis -
tra ção atu al, de José Bi an co, de ve rá pa gar, de sem -
bol san do, apro xi ma da men te, mais R$2,5 mi lhões
men sa is, tam bém, pe los pró xi mos 30 anos.

Ter ce i ro e quar to pon tos, Sr. Pre si den te: So -
me-se a isso tudo mais R$1 mi lhão que o Go ver no
atu al paga, hoje, à Ce ron e vai con ti nu ar pa gan do pe -
los pró xi mos 60 me ses, a tí tu lo de dí vi da do Esta do
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com aque la con ces si o ná ria por ener gia con su mi da, o
que des co nhe ço, e ain da mais R$800 mil men sa is,
em 24 me ses, do des vio pro mo vi do pelo go ver no an -
te ri or, do Pla na flo ro, tam bém ocor ri do na ad mi nis tra -
ção que se pas sou.

Mas, Sr. Pre si den te, fra u de por fra u de, ir re gu la -
ri da de por ir re gu la ri da de, ri go ro sa men te to dos os cri -
mes que pe na li za ram o povo de Ron dô nia es tão sen -
do apu ra dos. A nos sa mis são, as sim como a do Go -
ver na dor José Bi an co, ao de vol ver o Esta do para o
povo de Ron dô nia, é de re to mar o que lhes foi es po li -
a do, para não obri gar esse mes mo povo a aper tar
ain da mais o cin to, vi ven do num re gi me de aus te ri da -
de, para con ti nu ar sus ten tan do os mes mos as sal tan -
tes.

Assim, so man do o re la ta do nos qua tro exem -
plos, Sr. Pre si den te, ve mos que Ron dô nia de sem bol -
sa, ape nas para pa ga men to des sas qua tro de sas tro -
sas ope ra ções (exis tem mu i tas ou tras mais), a quan -
tia de R$8,8 mi lhões.

Por tan to, aqui está o por quê das de mis sões
ocor ri das no Esta do. Essa é a ver da de i ra ca u sa do
caos eco nô mi co que en fren ta o Go ver no de Ron dô -
nia. A de sas tro sa, in com pe ten te e cri mi no sa ad mi nis -
tra ção de Wal dir Ra upp omi ti da pe los Par la men ta res
aos qua is me re fe ri no iní cio, em seus pro nun ci a men -
tos na Câ ma ra dos De pu ta dos. De ve ri am ter a co ra -
gem de di zer quem é o ca u sa dor das de mis sões lá no
Esta do, não as quem está pro mo ven do, mas quem
lhes deu ca u sa. Essa é a ver da de que a po pu la ção do 
Esta do, so bre tu do os fun ci o ná ri os de mi ti dos e suas
fa mí li as, tem que sa ber, tem que to mar co nhe ci men -
to. O res to é pura de ma go gia, é in du zir o so fri do ser vi -
dor de mi ti do em erro.

É a hora da ver da de. Ron dô nia, para sair do
caos em que se en con tra, pre ci sa de re mé dio amar -
go. É im pe ri o so que te nha mos a co ra gem de mi nis -
trá-lo, as sim como fez o Go ver na dor José Bi an co, ao
con trá rio do que pro pa ga ram os emi nen tes De pu ta -
dos em seus pro nun ci a men tos com suas pro pos tas
gol pis tas de re sis tên cia ci vil, de der ru ba da do Po der
ao es ti lo equa to ri a no. De ve mos, sim, unir mo-nos to -
dos na bus ca de so lu ções para o pro ble ma. Pro cu rar -
mos, to dos jun tos, al ter na ti vas de de sen vol vi men to
para a ca pi tal, Por to Ve lho, que di fe ren te men te do
res to do Esta do, tem sua eco no mia res pal da da qua se 
que ex clu si va men te no con tra che que do ser vi dor pú -
bli co, seja ele fe de ral, es ta du al ou mu ni ci pal.

É pre ci so jun tar es for ços dos Go ver nos Esta du -
al e Mu ni ci pal, unir mo-nos com os de ma is Po de res
cons ti tu í dos, as sim como toda a so ci e da de ci vil e a
po pu la ção, so bre tu do a da ca pi tal, na bus ca de pro je -

tos que pos sam, efe ti va men te e a cur to pra zo, ge rar
no vos e mu i tos em pre gos.

Esse é o ca mi nho. E não é de ma go gia.
Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. La u ro Cam pos, de i xa a ca de -
i ra da pre si dên cia que é ocu pa da pelo Sr.
Ca sil do Mal da ner, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner.) – Pela 
or dem de ins cri ção, pas so a pa la vra ao emi nen te Se -
na dor Edu ar do Su plicy, em per mu ta com o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, se gun do re la -
tou hoje o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, ama nhã, na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, será
exa mi na do o seu re la tó rio re la ti vo ao Fun do de Com -
ba te à Po bre za, que, ao mes mo tem po, con si de ra rá a 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção do Se na dor
Anto nio Car los Ma ga lhães, bem como a pro pos ta de
com ba te à po bre za efe ti va da pela Co mis são Mis ta
Espe ci al des ti na da a es tu dar as ca u sas es tru tu ra is e
con jun tu ra is das de si gual da des no Bra sil e a apre -
sen tar so lu ções para a er ra di ca ção da po bre za. Gos -
ta ria de men ci o nar al guns as pec tos im por tan tes, uma 
vez que o Se na dor Lú cio Alcân ta ra nos in for mou que
na sex ta-feira con ver sou com o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so a res pe i to do re la tó rio que irá apre -
sen tar. S. Exª co men tou que o re la tó rio, in clu si ve,
con tém al te ra ções em re la ção ao que apre sen tou na
se ma na an te ri or. 

Eu gos ta ria de lem brar que no en con tro re a li za -
do en tre os Se na do res da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, na úl ti ma ter ça-feira no Pa lá cio da Alvo ra da, o
Pre si den te da Co mis são Mis ta de Com ba te à Po bre -
za, Se na dor Ma gui to Vi le la – es ta va ao lado, fui tes te -
mu nha –, su ge riu que haja um diá lo go di re to en tre o
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e os mem -
bros da que la Co mis são Mis ta para dis cu tir o con te ú -
do de suas con clu sões e não ape nas para apre sen tar
for mal men te o re la tó rio. Foi com bi na do que na oca -
sião da re u nião, o Se nhor Pre si den te já terá re ce bi do
o re la tó rio, to ma do co nhe ci men to de suas con clu sões 
para, en tão, di a lo gar com os Se na do res Ma gui to Vi le -
la, Pre si den te da Co mis são, Ma ri na Sil va, a vi -
ce-presidente e o Re la tor, De pu ta do Ro ber to Brant). 

Se gun do su ge riu o Se na dor Ma gui to Vi le la, dos
38 Mem bros da Co mis são, pelo me nos um Par la men -
tar, ou seja, De pu ta do e Se na dor, de cada Par ti do. 
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Será mu i to im por tan te, Se na dor José Alen car,
que a au diên cia seja re a li za da an tes da vo ta ção do
pa re cer do Se na dor Lú cio Alcân ta ra so bre os fun dos
de com ba te à po bre za e os ins tru men tos que ire mos
uti li zar. O Se na dor Lú cio Alcân ta ra nos in for mou que
no Go ver no há dis po si ção para ca mi nhar até cer to
pon to. Ora, uma co i sa foi o que o Re la tor da Co mis -
são Mis ta de Com ba te à Po bre za, De pu ta do Ro ber to
Brant, con ver sou com o Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil,
Pe dro Pa ren te. Pu de mos ob ser var que o que foi com -
bi na do não ha via pas sa do ain da pelo diá lo go com o
Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, o Mi nis tro da Edu -
ca ção, Pa u lo Re na to Sou sa, o Mi nis tro da Sa ú de,
José Ser ra, o Mi nis tro da Pre vi dên cia Wal deck Orne -
las, o Mi nis tro do Tra ba lho, Fran cis co Dor nel les e ou -
tros. Por que o diá lo go com o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que? Por que a pa la vra de Sua Exce lên cia, sim,
re pre sen ta a co or de na ção dos es for ços do Go ver no
e, ob vi a men te, o que po de rá ser efe ti va do. 

Então, eu gos ta ria aqui de re i te rar a im por tân cia
de o Pre si den te, de pron to, ace i tar a su ges tão e afir -
mar que di a lo ga ria com a Co mis são. O Se na dor Ma -
gui to Vi le la, de ime di a to, so li ci tou que fos se re a li za do
esse en con tro e, mais do que isso, con ver sou um dos
prin ci pa is as ses so res do Pre si den te, Edu ar do Gra eff
e so li ci tou o en con tro.

Qu e ro di zer, Se na dor Ma gui to Vi le la, da im por -
tân cia de a au diên cia com Pre si den te ser re a li za da
an tes de vo tar mos o pa re cer do Se na dor Lú cio Alcân -
ta ra, que de ve rá ser ob je to de emen das.

Há inú me ros pon tos que gos ta ría mos que o pa -
re cer do Se na dor Lú cio Alcân ta ra le vas se em con si -
de ra ção e que são ob je to das re co men da ções do re -
la tó rio. Por exem plo, para vi a bi li zar que as cri an ças
de até 16 anos es te jam fre qüen tan do a es co la, está
ex pos to no re la tó rio que, “ao de fi nir o uni ver so dos
be ne fi ciá ri os e o va lor dos be ne fí ci os dos pro gra mas
de trans fe rên cia de ren da, a lei pre vis ta na Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção, no Ca pí tu lo VI, le va rá em
con ta as ini ci a ti vas ora em an da men to, como o Pro -
gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til e o Pro gra -
ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma de que tra ta a Lei nº 
9.533, de 10 de de zem bro de 1997, com vis tas à in te -
gra ção das ações exis ten tes”.

Pre ci sa mos que haja essa in te gra ção. Se for -
mos ins ti tu ir um novo pro gra ma com o nome Bô nus
de So li da ri e da de, com um be ne fí cio mé dio de
R$75,00 para as fa mí li as e que seja di fe ren te em seu
de se nho dos exis ten tes, como o Peti – Pro gra ma de
Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til e si mi la res e o Pro -
gra ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, en tão será uma 
con fu são. Em cada Esta do, al guns Mu ni cí pi os es ta -

rão ado tan do um cri té rio e ou tros Mu ni cí pi os, às ve -
zes, vi zi nhos, es ta rão ado tan do pro gra mas di fe ren -
tes. E o di re i to à ci da da nia será di fe ren te de um lu gar
para ou tro.

Aler to para o que foi re pe ti do on tem pelo Mi nis -
tro Wal deck Orne las e que já ha via sido dito pelo Pre -
si den te da Re pú bli ca há al gum tem po e que não é a
ex pres são da ver da de. O Mi nis tro Wal deck Orne las,
em ca de ia na ci o nal, afir mou pe remp to ri a men te que o
Bra sil tem hoje o ma i or pro gra ma de ren da mí ni ma do
mun do, pa gan do a cada um dos 7,5 mi lhões de apo -
sen ta dos um sa lá rio mí ni mo. Ora, des cul pe-me o Mi -
nis tro Wal deck Orne las, nos so Co le ga Se na dor, mas
isso não ex pres sa a ver da de. Onde o Go ver no foi
bus car a in for ma ção de que esse é o ma i or Pro gra ma
de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma no mun do? Um le van -
ta men to pre ci so, com cer te za, in di ca rá que não é ver -
da de. 

Bas ta men ci o nar que, nos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca, exis te, des de 1975, um pro gra ma que en -
vol ve um im pos to de ren da ne ga ti vo e que cons ti tui o
Cré di to Fis cal por Re mu ne ra ção Re ce bi da – Ear ned
Inco me Tax Cre dit, que be ne fi ci ou, no úl ti mos anos – 
va mos to mar so men te os úl ti mos anos do Go ver no
Bill Clin ton – qua se 20 mi lhões de fa mí li as. Mes mo
que o nú me ro mé dio de pes so as nas fa mí li as nor -
te-americanas seja me nor do que no Bra sil – aqui fica
em tor no de 4,5 por fa mí lia e lá, 2,5 ou 3 –, isso sig ni fi -
ca que há pelo me nos 45, tal vez até 55 ou 60 mi lhões
de pes so as be ne fi ci a das por uma for ma de pa ga men -
to que ga ran te aos que tra ba lham e têm fa mí lia e não
re ce bem até um cer to pa ta mar de ren da um com ple -
men to de ren da, além de ou tros pro gra mas como a
aju da às fa mí li as com cri an ças de pen den tes e os pro -
gra mas de cu pons de ali men ta ção. 

Te nho a cer te za – por que fo ram con sul ta dos os
da dos – de que só o Pro gra ma de Cré di to Fis cal por
Re mu ne ra ção Re ce bi da, que com ple men ta e ga ran te 
um mí ni mo de ren da às fa mí li as que tra ba lham e têm
cri an ças, já é mu i to ma i or do que esse pro gra ma que
o Go ver no diz ser o ma i or do mun do.

Ora, po de re mos ter, sim, o ma i or pro gra ma de
ga ran tia de ren da e que atin ja to dos os ci da dãos bra -
si le i ros – e es pe ro que isso ocor ra. Aliás, na con clu -
são fi nal, o re la tó rio da Co mis são Mis ta de Com ba te à 
Po bre za diz:

“Na opor tu ni da de em que pro põe ins -
tru men tos de er ra di ca ção da po bre za que
vi sam a ga ran tir a to dos os bra si le i ros, em
fu tu ro pró xi mo, o di re i to a uma ren da su fi ci -
en te para suas ne ces si da des vi ta is – uma
ren da bá si ca ou de ci da da nia –, a Co mis são 
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re co men da que o Go ver no bra si le i ro en vi de
os es for ços pos sí ve is nos fo ros mul ti la te ra is 
com pe ten tes, com vis tas à ins cri ção de me -
ca nis mos in ter na ci o na is, como a taxa Ja -
mes To bin so bre tran sa ções fi nan ce i ras in -
ter na ci o na is, a fim de ga ran tir em to das as
na ções o es ta be le ci men to de uma ren da bá -
si ca como um di re i to à ci da da nia de to dos
os ha bi tan tes da Ter ra.”

Essa é uma pro po si ção dos 38 mem bros da Co -
mis são que a as si na ram o re la tó rio. Gos ta ria que este
as sun to fos se ob je to do diá lo go in for mal, para que pu -
dés se mos es cla re cer o se guin te ao Pre si den te: “O que 
o Go ver no de Vos sa Exce lên cia está di zen do por suas
pa la vras e pe las do Mi nis tro Wal deck Orne las, on tem,
em rede na ci o nal não é ver da de”. O Mi nis tro Wal deck
Orne las pre ci sa ser in for ma do de que o Pro gra ma que
paga apo sen ta do ria de um sa lá rio mí ni mo a 7,5 mi -
lhões de bra si le i ros está lon ge de ser um pro gra ma de
ga ran tia de ren da mí ni ma à al tu ra da qui lo que efe ti va -
men te pre ci sa mos ter, ou seja, que as se gu re aos cer -
ca de 160 mi lhões de bra si le i ros – va mos sa ber exa ta -
men te quan tos, com o tra ba lho do IBGE nes te ano,
por que vai ha ver um novo cen so, mas o nú me ro está
en tre 160 e 165 mi lhões de bra si le i ros. Qu an do to dos
es tes re ce be rem uma ren da bá si ca como um di re i to
uni ver sal, o que es pe ro é que o Bra sil es te ja à fren te
dos de ma is e se tor ne o pri me i ro país a ins ti tu ir uni ver -
sal men te o di re i to a uma ren da bá si ca para to dos.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Com mu i ta hon ra, Se na dor Ma gui to Vi le la.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Estou
acom pa nhan do aten ta men te o pro nun ci a men to de V.
Exª e in for mo a V. Exa que man ti ve ago ra um novo
con ta to com o Dr. Edu ar do Gra eff, Se cre tá rio do Pre -
si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Este foi um se -
gun do con ta to, por que, para fa zer jus ti ça ao Se cre tá -
rio, ele ha via me li ga do na se gun da-feira, co mu ni can -
do-me que o Pre si den te tem in te res se em re ce ber
essa co mis são. Li guei, ago ra, para ten tar apres sar
essa au diên cia, ten do em vis ta que já te re mos a vo ta -
ção do re la tó rio do Se na dor Lú cio Alcân ta ra em ple -
ná rio. O Pre si den te, na que la no i te em que nos re ce -
beu, mos trou des pren di men to. Sua Exce lên cia, por
ser um ho mem pre pa ra do, tem de en ten der que se
tra ta de um pro ble ma de to dos nós, que deve ser re -
sol vi do. Esse re la tó rio não pode ter pa ter ni da de; deve 
ser de todo o povo bra si le i ro, de to das as au to ri da des
bra si le i ras, vi san do re al men te a re sol ver esse pro ble -
ma que nos en ver go nha e nos hu mi lha pe ran te o

mun do, que é a fome, a cri an ça aban do na da, prin ci -
pal men te nes te li mi ar de sé cu lo e de mi lê nio, quan do
to dos es tão pre o cu pa dos com este as sun to. Estou
aguar dan do que, para as pró xi mas ho ras, já te nha -
mos essa au diên cia mar ca da com o Pre si den te da
Re pú bli ca, para que pos sa mos dis cu tir com Sua
Exce lên cia os pon tos bá si cos des te re la tó rio e, quem
sabe, en trar mos num gran de en ten di men to na ci o nal.
Era essa a in for ma ção que eu gos ta ria de dar a V. Exª,
que sem pre de mons trou pre o cu pa ção com este pro -
ble ma gra vís si mo do nos so País: a fome, a mi sé ria e
os de ser da dos. V. Exª, que tem uma po si ção mu i to fir -
me em to dos os mo men tos, dis pôs-se co nos co e a Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos a ir con ver sar com o
Pre si den te, até para abrir mos a pos si bi li da de do diá -
lo go. Assim, pode es tar cer to de que va mos con se -
guir man ter esse diá lo go e pro cu ra re mos o en ten di -
men to para o bem do Bra sil e do seu povo so fri do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço o apar te do Se na dor Ma gui to Vi le la. 

O ide al se ria que, nes te diá lo go com o Pre si den -
te Fer nan do Hen ri que Car do so, ti vés se mos a pre sen -
ça dos prin ci pa is Mi nis tros aos qua is este as sun to
afe ta. De ve ri am es tar pre sen tes o Mi nis tro do Tra ba -
lho, por que as me di das le vam em con si de ra ção as
ques tões da vida dos tra ba lha do res e do em pre go; o
Mi nis tro da Pre vi dên cia, por que se ria im por tan te que
se in te gras se o sis te ma de Pre vi dên cia com a ga ran -
tia de uma ren da e as sim por di an te; o Mi nis tro da
Edu ca ção, por que o pro gra ma de ga ran tia de ren da
mí ni ma se re la ci o na com as opor tu ni da des de edu ca -
ção das fa mí li as ca ren tes, sen do im por tan te essa
pre sen ça para re la ci o nar o me lhor de se nho da ga ran -
tia de ren da mí ni ma para que tam bém haja o me lhor
ní vel de em pre go na eco no mia bra si le i ra; o Mi nis tro
da Fa zen da, para ar ti cu lar as ações, in clu si ve do pon -
to de vis ta or ça men tá rio, o que faz en trar tam bém o
Mi nis tro do Pla ne ja men to e do Orça men to, Mar tus
Ta va res; o Mi nis tro da Sa ú de, por que al gu mas das
ações com res pe i to à nu tri ção e sa ú de aca bam afe -
tan do a sua Pas ta; o Mi nis tro Pe dro Pa ren te, por que
está no diá lo go em meio a tudo isso. Assim, é im por -
tan te que pelo me nos al guns Mi nis tros es te jam lá
para co nos co di a lo gar e es cla re cer os mais di ver sos
as pec tos.

Como o Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi -
nhou-me, no dia se guin te ao nos so en con tro, o li vro
De sen vol vi men to Como Li ber da de, do Prê mio No bel
de Eco no mia Amart ya Sen, que traz a im por tân cia de
se ga ran tir de sen vol vi men to até como algo que pro -
por ci o ne ma i or li ber da de às pes so as, e como o eco -
no mis ta Amart ya Sen res sal ta mu i to o que é a fal ta de
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li ber da de eco nô mi ca como im pe di ti vo do cres ci men to 
das pes so as, do seu de sen vol vi men to so ci al, po lí ti co
e cul tu ral, vou até re la tar o epi só dio que tan to mar cou
a vida do eco no mis ta in di a no.

Aos dez anos de ida de mo ra va em Daca, hoje
ca pi tal de Ban gla desh, ao tem po em que não ha via
ain da a di vi são en tre Índia e Pa quis tão. A Índia ain da
es ta va sob o do mí nio in glês. Na que la épo ca, ele ti nha 
10 anos de ida de e ha via gran des con fli tos en tre mu -
çul ma nos e hin dus, in clu si ve no ba ir ro onde mo ra va,
que era hin du. Eis que ele es ta va no jar dim de sua
casa, quan do, de re pen te, en trou um tra ba lha dor gri -
tan do por so cor ro e jor ran do san gue. Ha via sido es fa -
que a do num con fli to com os hin dus e en trou pe din do
so cor ro. Amart ya Sen, um me ni no de 10 anos, deu
água para aque le tra ba lha dor e gri tou por aju da dos
adul tos de sua casa. Seu pai logo veio e fo ram para o
hos pi tal le var o se nhor para um so cor ro de emer gên -
cia. No ca mi nho, esse tra ba lha dor, que se cha ma va
Ka der Mia foi di zen do das suas di fi cul da des, de como 
a sua mu lher ha via pe di do a ele que não fos se a qua -
is quer áre as con tur ba das da ci da de por que sa bia que 
es ta va ha ven do ame a ças, mas ele dis se que se viu
na ne ces si da de de ir por que ti nha que sus ten tar a sua 
mu lher e os seus fi lhos, dar o que de co mer a sua fa -
mí lia. Sen do as sim, foi bus car o tra ba lho que lhe pro -
por ci o na va uma re mu ne ra ção re la ti va men te ba i xa,
mas que foi a úni ca al ter na ti va de tra ba lho na que le
dia, o que o le vou a ser es fa que a do. Pou co de po is, no 
hos pi tal, esse tra ba lha dor fa le ceu.

Armat ya Sen diz que esse epi só dio sem pre fi -
cou na sua men te. No li vro que o Pre si den te me en vi -
ou, Amart ya aca ba di zen do que: 

“Ka der Mia não pre ci sa va vir a uma
área hos til à bus ca de uma pe que na ren da
na que les tem pos ter rí ve is se a sua fa mí lia
ti ves se a pos si bi li da de de so bre vi ver sem
aqui lo. A fal ta de li ber da de eco nô mi ca pode
ge rar a fal ta de li ber da de so ci al, as sim
como a fal ta de li ber da de so ci al ou po lí ti ca
pode fo men tar a fal ta de li ber da de eco nô mi -
ca”.

Se na dor Ma gui to Vi le la, nes se pon to en con -
tra-se o fun da men to de o por quê há que se ga ran tir a
to das as pes so as pelo me nos um mí ni mo de ren di -
men to para que pos sam ter li ber da de eco nô mi ca, po -
lí ti ca e li ber da de de não ar ris ca rem suas pró pri as vi -
das, como acon te ceu no caso.

Será mu i to im por tan te po der mos di a lo gar e re -
fle tir so bre es ses as sun tos, ve ri fi can do o que é pos sí -
vel se fa zer jun to com o Pre si den te e a sua equi pe
com o es pí ri to mais aber to. Daí por que fa lei da im por -

tân cia des se diá lo go com o Pre si den te, já que S. Exª
men ci o nou que de se ja re a li zá-lo. Espe ro que ocor ra
an tes da vo ta ção da ma té ria que será ob je to do pa re -
cer do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, no dia de ama nhã,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – É im por -
tan te esse diá lo go para que o Pre si den te sin ta que o
tra ba lho des sa Co mis são foi sé rio, ár duo.

Ou vi mos pra ti ca men te to dos os es pe ci a lis tas
nes sa área. Vi si ta mos e pre sen ci a mos os lo ca is mais
po bres e so fri dos des te País – como a re gião Nor des -
te, São Pa u lo e o en tor no de Bra sí lia. É pre ci so que o
Pre si den te ouça o re la to da que les que, du ran te mais
de cem dias, dis cu ti ram as ques tões da po bre za, da
fome e da mi sé ria. Ou vi mos re li gi o sos, pes qui sa do -
res, ci en tis tas, so ció lo gos e até ten ta mos fa lar com o
eco no mis ta a que V. Exª se re fe re, mas in fe liz men te,
por ques tão de in com pa ti bi li da de de agen das, ele
não pôde vir. Des lo ca mo-nos da qui para di a lo gar com 
mo ra do res de rua e ca ta do res de pa pel da Ca pi tal de
São Pa u lo e con ver sar com aque la as so ci a ção. Fo -
mos a Per nam bu co, na Zona da Mata, e a Ala go as,
nas ci da des mais po bres do Bra sil – como São José
da Ta pe ra, Ja ra ma ta ia e Cam po Gran de. Fa la mos
com Pre fe i tos de ci da des vi zi nhas, como Olho
d´Água e tan tas ou tras. Foi um tra ba lho duro, que
pre ci sa re al men te do res pal do do Po der Exe cu ti vo.
De ve mos to mar a de ci são po lí ti ca nes te País de er ra -
di car a fome. Isso é pos sí vel, mas, lo gi ca men te, de -
man da rá tem po. Aca bar com a po bre za é uto pia, nun -
ca nin guém vai con se guir isso, mas pelo me nos é
pos sí vel dar dig ni da de aos po bres, re du zir o nú me ro
as sus ta dor dos que es tão aba i xo da li nha de po bre za. 
Qu an to à fome, sim, essa nós po de mos er ra di car de
um ano para ou tro. De pen de ape nas de de ci são po lí -
ti ca, de von ta de po lí ti ca, que me pa re ce já exis tem no
Con gres so Na ci o nal, tan to no Se na do Fe de ral quan to 
na Câ ma ra dos De pu ta dos. Além dis so, pe los pro -
nun ci a men tos de Go ver na do res, Pre fe i tos, De pu ta -
dos, sa be mos que exis te um cli ma ex tre ma men te po -
si ti vo nes se sen ti do, e isso é o que mais quer a so ci e -
da de bra si le i ra. Quem sabe o Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so pos sa la vrar o ma i or ten to da His -
tó ria do nos so País, as si mi lan do esse re la tó rio e fa -
zen do com que as me di das se jam im ple men ta das.
Des se modo, po de re mos vi ver num País com me nos
in jus ti ça so ci al, com me nos de si gual da de so ci al, isto
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é, mais jus to, mais hu ma no e, por isso mes mo, mu i to
mais de mo crá ti co. Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Ma gui to Vi le la, agra de ço mu i to a V. Exª por
suas con si de ra ções, com as qua is es tou de acor do, e
gos ta ria de su ge rir que o diá lo go com o Pre si den te
pos sa se dar des ta vez sem a re fe i ção, com todo o
tem po para a tro ca efe ti va de idéi as, tal vez no pró prio
Pa lá cio do Pla nal to, ou, se o Pre si den te se dis pu ser,
até mes mo aqui no Se na do Fe de ral, quem sabe na
pró pria sala onde a Co mis são se re u niu, para que se -
jam cri a das as me lho res con di ções de um diá lo go
fran co.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de tra zer ou tro as sun to
da ma i or gra vi da de: a jor na lis ta Ma ri le ne Fe lin to, na
Fo lha de S.Pa u lo de hoje, ca der no 3, pá gi na 2, traz
in for ma ção mu i to sé ria, que pas so a ler:

Não é a pri me i ra vez que um pre fe i to
do in te ri or me con ta es sas co i sas: que para
con se guir di nhe i ro para seu mu ni cí pio é pre -
ci so de i xar em Bra sí lia de 20% a 30% da
quan tia li be ra da.

– De i xar, como? De i xar, com quem? –
sem pre per gun to, sem pre sur pre sa de que
isso exis ta e de que se sa i ba as sim, numa
rua se re na do in te ri or do Bra sil, na mo dor ra
da tar de quen te, numa hora de ses ta ain da
por tu gue sa.

A no tí cia, o mor ma ço, a ses ta, a ori -
gem por tu gue sa (em Lis boa, se não me en -
ga no, o co mér cio ain da fe cha da hora do al -
mo ço até me a dos da tar de), a man si dão do
in te ri or, tudo dá um sen ti men to de alhe a -
men to e im po tên cia.

– Não en ten di. De i xa com quem, como 
as sim? – o pre fe i to ne ga ce ia, não quer me
con tar. É jo vem, bem-intencionado, tem ho -
nes ti da de de so bra para Bra sí lia con se guir,
aos pou cos, cor rom pê-lo. Será que o po der
cor rom pe mes mo tudo e to dos?

– De i xa uma par te com de pu ta dos
para o di nhe i ro po der sair? Com se na do res
tam bém? Tem mi nis tro? – in sis ti.

O mu ni cí pio é pe que no, po bre e fica
mu i to dis tan te de Bra sí lia.

E re la ta Ma ri le ne Fe lin to que isso se dá hoje.
Por que é pro ble ma gra ve, Sr. Pre si den te? Em
1992, o Con gres so Na ci o nal cons ti tu iu a Co mis são
Mis ta do Orça men to, para exa mi nar exa ta men te
esse tipo de prá ti ca. A re fe ri da Co mis são re per cu tiu
ex tra or di na ri a men te nes ta Casa: al guns Par la men -

ta res ti ve ram seus man da tos cas sa dos, ou tros não
vol ta ram mais. O tra u ma foi fan tás ti co!

To dos se lem bram do de po i men to de José Car -
los Alves dos San tos, afir man do que cer tos de pu ta -
dos, cer tos par la men ta res se re la ci o na vam com pre -
fe i tos, com mi nis tros e com em pre sas de as ses so ria e 
aca ba vam co bran do 20%, 30%.

Ava liá va mos que esse tipo de pro ce di men to ha -
via ter mi na do, mas eis que não, Sr. Pre si den te! A Srª
Ma ri le ne Fe lin to teve o cu i da do de não in di car qual o
pre fe i to que lhe dis se isso. E ela me afir mou, em con -
ver sa te le fô ni ca, que o pre fe i to pe diu que de ma ne i ra
al gu ma re ve las se o seu nome. No en tan to, ela ga ran -
te que o fato acon te ceu – e acre di to in te i ra men te em
sua afir ma ção.

Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, que es ta va
na Co mis são Mis ta do Orça men to, V. Exª é tes te mu -
nha de que há pou co for mu lei ques tão de or dem ao
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, Pre si den te da Co mis são 
Mis ta do Orça men to, pe din do que seja ace le ra da a
tra mi ta ção, na Câ ma ra dos De pu ta dos, do pro je to de
lei apro va do pelo Se na do Fe de ral em 1997, de cor -
ren te das re co men da ções da que la CPI do Orça men -
to. O re fe ri do pro je to diz ba si ca men te o se guin te:

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Na exe cu ção fi nan ce i ra e or ça -

men tá ria da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os são ve da dos atos
de ges tão que te nham por ob je to a con tra ta -
ção ou o pa ga men to de ser vi ços des ti na dos 
à pres ta ção de con sul to ria, as ses so ra men to 
ou qual quer ou tra for ma de in ter me di a ção
na li be ra ção de ver bas pú bli cas.

Pa rá gra fo úni co. A pro i bi ção es ta be le -
ci da nes te ar ti go apli ca-se tam bém às en ti -
da des das ad mi nis tra ções fun da ci o nal e in -
di re ta da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe -
de ral e dos Mu ni cí pi os.

Art. 2º A in fra ção do dis pos to nes ta Lei 
cons ti tui ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va
do tipo de fi ni do no art. 10 da Lei nº 8.429,
de 2 de ju nho de 1992, su je i tan do-se o in -
fra tor às con di ções es ta be le ci das no in ci so
II do art. 12 da mes ma lei.

Sr. Pre si den te, por essa lei, qual quer Par la -
men tar en vol vi do em prá ti ca des sa na tu re za, ou
mes mo Pre fe i to, co me te cri me de im pro bi da de ad -
mi nis tra ti va e po de rá ter seu man da to cas sa do. E o
Se na do já apro vou esse pro je to e o en vi ou à Câ ma -
ra dos De pu ta dos em 8 de se tem bro de 1997. Re -
cor do aqui que o mo ti vo de sua vo ta ção ace le ra da
foi que o Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to Sou -
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za, foi in for ma do de que ha via em pre sas no Pa ra ná
e em ou tros lu ga res que se es ta vam apre sen tan do
aos Pre fe i tos para acom pa nhar a li be ra ção de ver -
bas aqui em Bra sí lia, co bran do por isso 20% ou até
30% da me ren da es co lar, o que era um ab sur do.
Então apro va mos o pro je to nes ta Casa, por una ni -
mi da de. O pro je to, en tão, foi à Câ ma ra dos De pu ta -
dos e re ce beu pa re cer fa vo rá vel na Co mis são de Fi -
nan ças e Tri bu ta ção, cujo Pre si den te era o De pu ta -
do Luiz Car los Ha uly, avo ca do ao car go em 1º de
ou tu bro de 1997. S. Exª apre sen tou o re la tó rio em
12 de no vem bro de 1998, que, apro va do una ni me -
men te em 9 de de zem bro de 1998, foi à Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra
dos De pu ta dos e teve como Re la tor o De pu ta do
Aloy sio Nu nes Fer re i ra, hoje Mi nis tro do Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so. Por tan to, a tra mi ta ção
está in com ple ta na que la Casa.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Con ce de-me V. Exª um apar te?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
No bre Se na dor Edu ar do Su plicy, pa ra be ni zo V. Exª
por re pe tir em ple ná rio a ini ci a ti va que pude as sis tir
na Co mis são de Orça men to. Foi mu i to im por tan te
que V. Exª te nha abor da do o as sun to ini ci al men te na -
que la Co mis são, onde, na ver da de, está o cer ne da
ques tão or ça men tá ria. A ques tão é por de ma is sé ria.
Ouvi de V. Exª a le i tu ra do ar ti go. La men tei que aque -
le Pre fe i to não se ti ves se apre sen ta do ou, quem
sabe, mos tra do à opi nião pú bli ca na ci o nal o au tor da
pro pos ta de “pres ta ção de ser vi ços” que esta Casa
abo mi na, na for ma do pro je to para o qual V. Exª pede
apro va ção. A re vis ta Épo ca traz uma bela e tris te re -
por ta gem, apre sen tan do pra ti ca men te dois mil mu ni -
cí pi os bra si le i ros com pro ble mas de des vi os de ver -
bas. Mu i tos de les – nós sa be mos – es tão nes sa si tu a -
ção pela fal ta de for ma ção dos exe cu ti vos mu ni ci pa is, 
pela pró pria má-fé, pelo des le i xo com a co i sa pú bli ca.
Esse é um pro ble ma mu i to sé rio que te mos de en fren -
tar, e V. Exª apre sen ta uma for ma de en fren ta men to: a 
apro va ção do pro je to. De ve ría mos ter apro va da a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal, que, en tran do em vi gor
nes te ano, já co i bi ria uma sé rie de pro ble mas nes sas
ele i ções mu ni ci pa is. A lei é boa e im por tan te. Alguns
a vêem como um em pe ci lho. Eu não pen so as sim.
Tra ta-se de um apri mo ra men to na le gis la ção pelo
qual lu ta mos na CPI dos Ban cos. So li ci ta mos, in clu si -
ve, o ace le ra men to da tra mi ta ção da ma té ria na Câ -
ma ra dos De pu ta dos. La men to que se te nha lan ça do
so bre a opi nião pú bli ca um im pres são er ra da, quan do 

es ta mos lu tan do pelo aper fe i ço a men to de uma le gis -
la ção, de como fun ci o na Bra sí lia. De po is de as sis tir a
to dos aque les pro ble mas ocor ri dos na Co mis são de
Orça men to, sem pre pro cu rei man ter-me dis tan te da -
que la Co mis são. Não ha via sido Re la tor e não ti nha
nem mes mo o de se jo de par ti ci par como mem bro.
De po is, en ten di que o ca mi nho de ve ria ser exa ta -
men te o con trá rio. Hoje, na con di ção de Re la tor da
área de de sen vol vi men to ur ba no, tive opor tu ni da de
de re u nir to dos os co or de na do res, as sim que re ce bi a 
in di ca ção, e de di zer que ia tra ba lhar com o cri té rio
pre vis to na LDO: o in ver so da ren da pro por ci o nal ve -
zes a po pu la ção de cada Esta do. Assim, to dos os
Esta dos se ri am con tem pla dos. Os de me nor ren da
per ca pi ta re ce be ri am um per cen tu al ma i or e os de
ma i or po pu la ção não se ri am pre ju di ca dos. Tra ta-se
da fór mu la in di ca da no re la tó rio pre li mi nar. Por tan to,
não há má gi ca. Se gun do cri té ri os pre vi a men te es ta -
be le ci dos, os re cur sos se rão di ri gi dos aos mu ni cí pi os
bra si le i ros. Re ce bi apro va ção unâ ni me de to dos os
co or de na do res de Ban ca das. Por tan to, pre o cu pa-me 
que um ar ti go im por tan te como esse nos de i xe – nós
to dos e a ci da de de Bra sí lia, a sede do Po der da Re -
pú bli ca – en vol tos em dú vi das. Quem é o Pre fe i to?
Quem é o Par la men tar? Qual é a em pre sa? Qual é o
Mi nis té rio? Nada dis so terá res pos ta. Faz bem V. Exª
ao cha mar a aten ção para o fato, e fa re mos bem, nós
do Con gres so Na ci o nal, se vo tar mos e apro var mos a
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal e o pro je to para o qual 
V. Exª pede a apro va ção da Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço seu apar te, Se na dor Si que i ra Cam pos, e o
cum pri men to pela in for ma ção que V. Exª trans mi te ao 
Se na do de que, ten do re u ni do to dos aque les que
con tri bu í ram ou que es tão par ti ci pan do da Co mis são
Mis ta de Orça men to na área de de sen vol vi men to ur -
ba no, pro pôs um cri té rio mu i to ob je ti vo, aliás in se ri do
na LDO, se gun do o qual os Mu ni cí pi os e o Esta dos
po de rão re ce ber ver bas numa pro por ção jus ta, que
leve em con ta a po pu la ção e o in ver so da ren da per
ca pi ta. Qu an do se ado tam cri té ri os ob je ti vos com os
qua is to dos po de mos con cor dar, apro xi ma mo-nos de
for mas trans pa ren tes, jus tas e ci vi li za das. Agra de ço
o apo io de V. Exª para que essa le gis la ção pos sa ser
logo apro va da.

Com res pe i to à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal,
tra ta-se de uma ini ci a ti va im por tan te. De acor do com
a im pren sa, o de ba te des sa ma té ria na Câ ma ra es -
tá-se tra van do, e ha ve rá, de hoje para ama nhã, uma
de ci são im por tan te. Os Par la men ta res da Opo si ção
fo ram con vi da dos a um diá lo go com os Par ti dos da
base go ver na men tal, para que a ma té ria pos sa ser
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apro va da e en trar em vi gor ain da nes te ano. Assim, é
pos sí vel que haja um apri mo ra men to na le gis la ção
que per mi ta aos Pre fe i tos te rem um com por ta men to
res pon sá vel e não abu si vo du ran te um ano ele i to ral,
mas que – pa re ce-me ser essa uma das pa la vras da
Opo si ção –, não im pe ça um Go ver no de agir com res -
pon sa bi li da de para fa zer o que seja ade qua do. Re ce -
ia-se es pe ci al men te que es te jam os Pre fe i tos com
uma im po si ção no que diz res pe i to ao au men to do
ser vi ço da dí vi da ex tra or di ná ria que lhes im pe ça de
re a li zar um tra ba lho sé rio e de in te res se pú bli co.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, na úl ti ma sex -
ta-feira, vi si tei o Mu ni cí pio de Cam pos de Jor dão, na
fron te i ra de São Pa u lo e Sul de Mi nas, que foi ex tra or -
di na ri a men te cas ti ga do, há duas se ma nas, pe las
chu vas que im pe di ram, in clu si ve, o aces so à ci da de
pe las es tra das nor ma is. O Go ver na dor es te ve no lo -
cal de he li cóp te ro e to mou di ver sas ini ci a ti vas. 

Hoje, en con trei o Go ver na dor Má rio Co vas e o
Pre fe i to Cel so Pit ta na mis sa em co me mo ra ção ao
ani ver sá rio da ci da de de São Pa u lo e cum pri men tei o
Go ver na dor pe las ini ci a ti vas to ma das em Cam pos do 
Jor dão.

O Pre fe i to Oswal do Go mes da Sil va en ca mi -
nhou ao Go ver na dor Má rio Co vas ofí cio so bre os va -
lo res das prin ci pa is obras emer gen ci a is ne ces sá ri as
ao re tor no da in fra-estrutura fí si ca do Mu ni cí pio à nor -
ma li da de. Há tam bém um de cre to de de cla ra ção de
ca la mi da de pú bli ca en vi a do ao Se cre tá rio da De fe sa
Ci vil Na ci o nal. Os ba ir ros Bri ta dor, Ando ri nhas, Bran -
cas Nu vens, Vila San ta Antô nio, Pa u lis ta Po pu lar,
Nos sa Se nho ra de Fá ti ma e o Mor ro do Pi ca-pau ti ve -
ram des mo ro na men tos, e mais de 400 re si dên ci as fo -
ram atin gi das. Tra go, Sr. Pre si den te, al gu mas fo tos
dos es tra gos que cons tam do re la tó rio do Pre fe i to.

O Pre si den te da Ca i xa Eco nô mi ca, Emí lio Ca -
raz zai So bri nho re ce beu uma so li ci ta ção do Pre fe i to
Oswal do Go mes da Sil va Fi lho para que, em ca rá ter
de ur gên cia, haja a con ver são do Cré di to Asso ci a ti vo
dos Con do mí ni os Re si den ci a is Céu Azul “E”, “F”, “H”,
e “I” em Pro gra ma de Arren da men to Re si den ci al.

Gos ta ria tam bém de so li ci tar a aten ção tan to do
Go ver no Fe de ral quan to do Go ver no es ta du al às ne -
ces si da des des se Mu ni cí pio. Cam pos do Jor dão re -
ce be mais de três mi lhões de vi si tan tes du ran te o
ano, vin dos de todo o Bra sil; no mês de ju lho, du ran te
a tem po ra da de in ver no, cer ca de 750 mil pes so as vi -
si tam a ci da de. É im por tan te que es sas pes so as que
vi si tam Cam pos do Jor dão – que pos sui uma ex tra or -
di ná ria be le za e um cli ma fan tás ti co – te nham a dis -
po si ção de ser so li dá ri as e aju dem a po pu la ção da ci -
da de, que so freu es tra gos tão gran des. O mes mo

vale para Ita ju bá e as ci da des mi ne i ras vi zi nhas, que
tam bém so fre ram como Cam pos de Jor dão. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Na

se qüên cia dos Srs. Se na do res ins cri tos, con ce do a
pa la vra ao Se na dor José Alen car. 

O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, ti ve mos a opor tu ni da de de ou vir hoje o
pro nun ci a men to do emi nen te Se na dor Ney Su as su -
na, que re co men dou, como Pre si den te da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do, o aper fe i ço a -
men to da Re for ma Tri bu tá ria.

Na tu ral men te, o Se na dor Ney Su as su na, as sim
como to dos os Srs. Se na do res, está pre o cu pa do com 
a re for ma tri bu tá ria no Bra sil, por que o nos so sis te ma
tri bu tá rio na ci o nal se trans for mou em um ver da de i ro
ci po al bu ro crá ti co que en tra va o de sen vol vi men to das 
em pre sas, es pe ci al men te aque las me no res, que são
as ma i o res res pon sá ve is pela ge ra ção de em pre gos
em nos so País.

Ou vi mos aten ta men te, ago ra, o pro nun ci a men -
to do emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy, que re i te ra
sua pre o cu pa ção com o pro ble ma da fome, da mi sé -
ria, em pe nha do, como sem pre es te ve, na er ra di ca -
ção da po bre za.

Então, ve jam que es ta mos di an te de um qua dro
que re al men te exi ge me di das que pro por ci o nem a re -
to ma da do de sen vol vi men to no Bra sil. É cla ro que a
er ra di ca ção da po bre za, o tra ba lho que se re a li za no
Se na do para mi no rar a fome das pes so as são ab so lu -
ta men te pri o ri tá ri os. Po rém, pa ra le la men te, é pre ci so
que de sem pe nhe mos ações de de sen vol vi men to
sem o que con de na re mos a so ci e da de mais po bre do
nos so País a uma vida de pa ter na lis mo ou de as sis -
ten ci a lis mo. Então, pa ra le la men te a essa as sis tên cia
pri o ri tá ria, re pi to, pre ci sa mos cu i dar de ins tru men tos
que nos per mi tam re to mar o de sen vol vi men to eco nô -
mi co do Bra sil.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de ve mos 
ter em men te que a eco no mia não é um fim em si
mes ma. Eco no mia é meio. O fim é sem pre so ci al. É
pre ci so lem brar que, sem re cur sos, não se faz edu ca -
ção, sa ú de pú bli ca, sa ne a men to, se gu ran ça pú bli ca,
jus ti ça, etc. Pre ci sa mos de re cur sos para isso. E,
para que te nha mos re cur sos su fi ci en tes para aten der
às ne ces si da des na ci o na is, é ne ces sá rio que a eco -
no mia cres ça, não como fim – re pi to –, mas como
meio para a con se cu ção des ses ob je ti vos so ci a is.

Daí a ra zão pela qual con cor do com o Se na dor
Ney Su as su na, quan do diz: “Pre ci sa mos aper fe i ço ar
essa Re for ma Tri bu tá ria”. Qu an do se fala em re for ma
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tri bu tá ria no Bra sil, cada um tem a sua; não só as au -
to ri da des da es fe ra fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal,
mas tam bém as pes so as que mi li tam em ati vi da des
eco nô mi cas e mes mo aque las que não exer cem ne -
nhu ma ati vi da de li ga da à em pre sa na ci o nal. A ver da -
de é que cada bra si le i ro tem a sua re for ma tri bu tá ria.

É pre ci so que te nha mos em men te que a re for -
ma tri bu tá ria, ou o sis te ma tri bu tá rio, só tem dois ca -
mi nhos bá si cos: um de les é o clás si co. Se gun do este, 
é pre fe rí vel que fa ça mos como en si nam os ja po ne -
ses. Há uma fra se ja po ne sa que diz: é me lhor co pi ar
bem do que in ven tar mal.

O ca mi nho clás si co da Re for ma Tri bu tá ria pre vê 
im pos tos di re tos e in di re tos. Os im pos tos di re tos – to -
dos nós sa be mos – são o Impos to de Ren da de Pes -
soa Ju rí di ca e o Impos to de Ren da de Pes soa Fí si ca,
e os im pos tos in di re tos, o Impos to so bre Pro du tos
Indus tri a li za dos e o Impos to so bre Cir cu la ção de Mer -
ca do ri as e Ser vi ços. Então, pre ci sa mos re du zir esse
nú me ro for mi dá vel de im pos tos e ta xas, cri an do um
im pos to in di re to que pos sa re pre sen tar re ce i ta su fi ci -
en te para cu i dar de tudo aqui lo que diga res pe i to às
ati vi da des do Esta do, na es fe ra da União, Esta dos e
Mu ni cí pi os.

A ou tra al ter na ti va é o ca mi nho ele trô ni co. Há um 
De pu ta do por São Pa u lo, Mar cos Cin tra, que tem um
pro je to de im pos to úni co, gra ças ao qual se cri ou o
Impos to so bre Ope ra ções Fi nan ce i ras, o cha ma do
Impos to do Che que, que pas sou a ser mais um tri bu to. 

Nós, da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, e
o Ple ná rio des ta Casa de ve mos ter pa ciên cia su fi ci -
en te para examinar o me lhor ca mi nho que nos leve a
um sis te ma tri bu tá rio que sig ni fi que meio para a re to -
ma da do de sen vol vi men to da eco no mia, es tí mu lo para 
que as em pre sas cres çam. As em pre sas pre ci sam
cres cer no Bra sil, sem o que a eco no mia ja ma is será
for te, prós pe ra e in de pen den te como de se ja mos, a fim
de que se jam al can ça dos os ob je ti vos so ci a is.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que me
traz hoje a esta tri bu na é um as sun to li ga do a pro ble -
mas de meio am bi en te, um re gis tro de gran de im por -
tân cia para os se pre o cu pam com o meio am bi en te,
com os pro ble mas eco ló gi cos e com a cres cen te es -
cas sez das águas em nos so País e no mun do. 

Como to dos po de rão per ce ber, a in for ma ção
que tra go ao Ple ná rio não é ape nas al vis sa re i ra; an -
tes de tudo, é a pro va evi den te de que, pelo Bra sil afo -
ra, nas mais re mo tas co mu ni da des, pul sa um re no va -
do es pí ri to de ci da da nia, o su fi ci en te para que pos sa -
mos ter es pe ran ça e con fi an ça no fu tu ro que nos sa
gen te co me ça a cons tru ir.

Re por to-me, Sr. Pre si den te, a uma re gião e a
um mu ni cí pio de Mi nas Ge ra is aos qua is, ao lon go de
mi nha vida, li guei-me por vín cu los in des tru tí ve is. São
de lá mi nha mu lher e mi nha pri me i ra fi lha. Tra ta-se de 
Ca ra tin ga e de toda sua cir cun vi zi nhan ça. É de lá que 
re co lho uma no tá vel ini ci a ti va que, por sua abran gên -
cia e seu ele va do sig ni fi ca do, me re ce, além do re gis -
tro nes ta Casa, am pla di vul ga ção na ci o nal.

Estou fa lan do do Co mi tê da Ba cia do Rio Ca ra -
tin ga, mo vi men to so ci al da mais ex pres si va im por tân -
cia. Nas ci do há qua tro anos, tem o Co mi tê um ob je ti -
vo cen tral – o de sal var a Ba cia Hi dro grá fi ca do Rio
Ca ra tin ga –, mas nele não se es go ta. Ao de sen vol ver
um am plo tra ba lho de cons ci en ti za ção, que não
mede es for ços para atin gir cri an ças, jo vens e adul tos, 
unin do as di ver sas es fe ras do Po der Pú bli co com
uma so ci e da de cada vez mais or ga ni za da, o Co mi tê,
que tem à fren te o Pre fe i to de Ca ra tin ga, Dr. José de
Assis, e um gran de ami go com 50 anos de ex pe riên -
cia em pre sa ri al na in dús tria e Pre si den te do nos so
Par ti do na que la re gião, Wan tu il Te i xe i ra de Pa u la,
aca ba por es ti mu lar a prá ti ca de ci da da nia que o nos -
so tem po re quer: con so li dar a de mo cra cia, for ta le -
cen do e am pli an do o es tu do das ques tões es sen ci a is
que afe tam a vida da co le ti vi da de, e bus can do, pela
via do co nhe ci men to e do de ba te fran co, a ade qua da
re so lu ção dos pro ble mas exis ten tes.

Qu an do se fala de pro te ção e pre ser va ção am -
bi en tal, um tema mos tra-se cru ci al: a água. O Co mi tê
foi cons ti tu í do e co me çou a tra ba lhar a par tir des sa
cons ta ta ção, agra va da pela ab so lu ta de gra da ção de
uma ba cia hi dro grá fi ca que ser ve a uma vas ta re gião,
en vol ven do de zes se is mu ni cí pi os e atin gin do uma
po pu la ção su pe ri or a 221 mil ha bi tan tes.

Qu e ro des ta car, na ação do Co mi tê Rio Ca ra tin -
ga, a me to do lo gia uti li za da, por cer to a mais in di ca da. 
Em pri me i ro lu gar, a bus ca do sa ber, como meio efi -
caz de in ter ven ção na re a li da de. Assim, exa mi na-se
de ti da men te a li te ra tu ra exis ten te so bre o tema. A se -
guir, es ti mu la-se a pro du ção de es tu dos téc ni cos so -
bre a área, ma pe an do-a por in te i ro, iden ti fi can do,
pon to por pon to, as re giões de gra da das, pri me i ro
pas so para po der re cu pe rá-las. Por fim, pro mo -
vem-se se mi ná ri os téc ni cos, nos qua is são de ba ti das
as pro pos tas sa ne a do ras a se rem ma te ri a li za das.

Ao mes mo tem po em que se es for ça por ob ter o
ne ces sá rio apor te ci en tí fi co e tec no ló gi co para o im -
ple men to das ações ne ces sá ri as, o Co mi tê não se es -
que ce de que essa ta re fa con fi gu ra um pro ces so e,
como tal, está em per ma nen te cons tru ção. Nes sa
pers pec ti va, bus ca-se a in dis pen sá vel ade são da co -
mu ni da de ao pro je to, o qual, em úl ti ma aná li se, a to -
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dos deve per ten cer. Entra em cena, en tão, aqui lo que
po de ría mos cha mar de “vi si bi li da de” do tra ba lho, ou
seja, le var às pes so as o má xi mo de in for ma ções
acer ca da im por tân cia da água para a pró pria ga ran -
tia da vida, mos tran do-lhes os ris cos con cre tos oca si -
o na dos pela uti li za ção pre da tó ria dos nos sos rios. 

Essa es pé cie de ca te que se não se faz
tão-somente com fá ce is ape los emo ci o na is. Estu dos
téc ni cos são uti li za dos, pa les tras são re a li za das nas
es co las e – o que me pa re ce fun da men tal – são pro -
du zi das e dis tri bu í das pu bli ca ções como as que te -
nho co mi go ago ra, to das vol ta das para o gran de pú -
bli co. Tudo isso é fe i to na ten ta ti va de cons ci en ti zar
as pes so as para os gra vís si mos pro ble mas am bi en -
ta is exis ten tes e in du zi-las a par ti ci par des se mo nu -
men tal mu ti rão de ci da da nia para re ver ter o qua dro
ne ga ti vo.

Por úl ti mo, há que se lem brar ser este um tra ba -
lho no qual se ir ma nam so ci e da de e Esta do. Sem dis -
pu tas mes qui nhas, sem dar es pa ço à va i da de frí vo la,
o que se ob ser va no tra ba lho do Co mi tê da Ba cia do
rio Ca ra tin ga é a in te gra ção en tre povo e ad mi nis tra -
ção pú bli ca, numa ine quí vo ca de mons tra ção de que
so men te re par tin do ta re fas e res pon sa bi li da des será
pos sí vel ven cer o gran de de sa fio.

Lem bra mos de como era o rio Tâ mi sa an tes e
de po is de ser re cu pe ra do. A pri me i ra vez que fui a Zu -
ri que, há mu i tos anos, pa rei em uma pon te so bre o rio
Li mat, que cor ta toda a ci da de. O rio era lim po, de
águas cris ta li nas. Fi quei ad mi ra do ao ser in for ma do
de que todo o es go to sa ni tá rio e to dos os eflu en tes in -
dus tri a is da re gião eram lan ça dos no rio, po rém tra ta -
dos an tes, sen do o pró prio rio ob je to da que le tra ta -
men to.

No Bra sil, che gan do a São Pa u lo e vi a jan do pa -
ra le la men te ao rio Ti e tê, fi ca mos tris te com o qua dro
com que nos de pa ra mos. O Ti e tê não é mais um rio,
mas um es go to gros so a céu aber to. Este é o re tra to
da po bre za do nos so País: des per di ça mos re cur sos e 
não es ta mos en ca ran do um pro ble ma des sa mag ni -
tu de.

Mas o exem plo vem de mi nha que ri da Ca ra tin ga 
e de to dos os mu ni cí pi os pe los qua is pas sa o rio Ca -
ra tin ga, pe que no, mas im por tan te, por que é o que te -
mos.

Atu an do como um ver da de i ro “par la men to das
águas”, o Co mi tê fun ci o na de for ma co le gi a da, de mo -
cra ti zan do ao ex tre mo o seu tra ba lho. Com co nhe ci -
men to de ca u sa, dis cu te com o po der pú bli co os pro -
ble mas re la ci o na dos à ba cia hi dro grá fi ca – aque les
re fe ren tes a fu tu ros in ves ti men tos ou os que en vol -
vam a uti li za ção e a co bran ça pelo uso da água. 

Des ta co ain da o fato de que, em bo ra a sua ma i -
or pre o cu pa ção seja a água, o Co mi tê não se des cu i -
da de ou tros as pec tos igual men te im por tan tes para a
pre ser va ção am bi en tal. Des se modo, vol ta-se para a
ques tão do lixo, acom pa nhan do pro je tos de ater ros
sa ni tá ri os, con sor ci a dos à usi na de re ci cla gem e co -
le ta se le ti va, as sim como para os pro ble mas de cor -
ren tes do des ma ta men to, das que i ma das e da ero -
são. A pro pó si to, vale lem brar a pro pos ta do Co mi tê
de, no pe río do de um ano, pro mo ver o plan tio de cen -
te nas de mi lha res de mu das de ár vo res na re gião, in -
te gra do ao pro je to ma i or de re flo res ta men to de toda a 
ba cia hi dro grá fi ca do rio Ca ra tin ga.

Ontem, ou vi mos im por tan te pro nun ci a men to da
emi nen te Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, re pre sen -
tan te do Esta do de Ser gi pe. O dis cur so de S. Exª foi
so bre a trans po si ção das águas do rio São Fran cis co, 
aler tan do para a ne ces si da de do de sas so re a men to e
da re com po si ção das ma tas ci li a res. 

Se na dor Edu ar do Su plicy, vol tan do de Ita ju bá
para Bra sí lia, no dia 4 de ja ne i ro, no avião do Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, ti ve mos a opor tu -
ni da de de con ver sar com Sua Exce lên cia, bem como
com o emi nen te Se na dor Fer nan do Be zer ra, ilus tre
Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal. O as sun to era jus ta -
men te a trans po si ção das águas do rio São Fran cis -
co. Na oca sião, tro ca mos idéi as so bre a vi a bi li da de
da trans po si ção de águas do rio To can tins para en ri -
que cer a va zão do São Fran cis co, na al tu ra da Ba hia.
O ilus tre Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, que é en ge nhe i -
ro, nos in for mou que es tu dos ini ci a is de mons tram
ple na vi a bi li da de des se pro je to. Ti ve mos tam bém a
opor tu ni da de de con ver sar com o Pre si den te da Re -
pú bli ca, com o Mi nis tro e os Se na do res pre sen tes a
res pe i to das ma tas ci li a res. Na que la opor tu ni da de,
fo mos in for ma dos da vi a bi li da de de re com po si ção
das ma tas ci li a res de to dos os rios bra si le i ros. 

Uma ex pe riên cia, ini ci a da na me ta de dos anos
ses sen ta, com in cen ti vos fis ca is do IBDF, pro por ci o -
nou um re flo res ta men to gi gan tes co em todo o Bra sil.
Gra ças a ela, li de ra mos hoje o mer ca do in ter na ci o nal
de ce lu lo se. Sem os in cen ti vos do IBDF, pro va vel -
men te, mes mo con tan do com as vo ca ções na tu ra is
para re flo res ta men to em vá ri as re giões do nos so
imen so ter ri tó rio, não ti vés se mos ob ti do su ces so.

Su ge ri tam bém ao Pre si den te da Re pú bli ca que
os in cen ti vos po de ri am se es ten der a to dos os pro pri -
e tá ri os na ci o na is, cu jas fa zen das, gle bas de ter ra al -
can ças sem as mar gens dos rios bra si le i ros; que eles
re ce bes sem par ce la de re cur so des se in cen ti vo para
re com por em for ma de mata ci li ar aqui lo que exis tia
an tes e que pro te gia a vida dos rios.
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As es sên ci as a se rem uti li za das se rão ob je to de 
ori en ta ção de uma em pre sa como a Embra pa, que
con ta com ge ne ti cis tas fa mo sos, com pe ten tes, que
ori en ta rão o for ne ci men to de se men tes pró pri as, de
es sên ci as na tu ra is, na ti vas, vi san do a re com po si ção
de ma tas ci li a res com esse tipo de ve ge ta ção.

Pa ra le la men te, con ver sa mos so bre o de sas so -
re a men to do rio São Fran cis co, por que essa é a pre o -
cu pa ção mais pre sen te. Pois bem, tam bém so bre
isso res pon deu pron ta men te o en ge nhe i ro Fer nan do
Be zer ra, ilus tre Mi nis tro. Dis se-me S. Exa que o de -
sas so re a men to já ha via sido ob je to de es tu dos e que
era ab so lu ta men te viá vel. Isso nos trou xe uma gran -
de ale gria, por que po de mos sal var não só o rio São
Fran cis co como to dos os ou tros gran des rios com o
de sas so re a men to. Inclu si ve o Ti e tê, e ur gen te men te
o Ti e tê! Não po de mos dis cur sar, aqui, cir cuns cri tos
ao nos so es ta do. Fa la mos, aqui, des ta Casa, tam bém 
como bra si le i ros que so mos. E o rio Ti e tê, este pre ci -
sa ur gen te men te de uma pro vi dên cia que o sal ve! 

Por tudo isso, Sr. Pre si den te, Sr
as
 e Sr

s
 Se na do -

res, não ape nas me con gra tu lo com es ses ci da dãos
ab ne ga dos, cons ci en tes do pa pel so ci al que cabe a
cada um, pelo es for ço que em pre en dem em prol da
vida, mas faço ques tão de es tar ao lado de les nes sa
luta. Da qui, en vio mi nha in te gral so li da ri e da de a to -
dos – au to ri da des e ci da dãos – que abra çam essa ca -
u sa com fer vor e com pa i xão.

Aos ami gos de Ca ra tin ga, San ta Bár ba ra do
Les te, San ta Rita de Mi nas, Pi e da de de Ca ra tin ga e
Entre Fo lhas; aos com pa nhe i ros de Uba po ran ga,
Imbé de Mi nas, Inha pim, São Do min gos das Do res,
São Se bas tião do Anta, Dom Ca va ti; aos co le gas de
Ta ru mi rim, Ita nho mi, Alva ren ga, Tu mi ri tin ga e Con se -
lhe i ro Pena, que é o úl ti mo Mu ni cí pio onde es sas
águas en con tram o Rio Doce. Enfim, a to dos es ses
va lo ro sos ci da dãos que se es for çam por pro mo ver o
de sen vol vi men to sus ten tá vel na re gião, meu apla u so
e in te gral re co nhe ci men to. Vo cês es tão dan do-nos
uma pre ci o sa li ção: en si nam-nos que a con quis ta de
uma vida sa u dá vel pres su põe, an tes de tudo, o res -
pe i to à na tu re za, usan do seus re cur sos de for ma ade -
qua da e ra ci o nal.

É as sim, tão-somente as sim, que será pos sí vel
dig ni fi car a vida, hu ma ni zan do a His tó ria.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – con -

ce do a pa la vra ao emi nen te Ma u ro Mi ran da.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Sras e Sr. Se na do res, hoje, dois ora -
do res, o Se na dor Edu ar do Su plicy, que mais uma vez

men ci o nou a luta in ces san te que tem tra va do nes ta
Casa a fa vor da ga ran tia da ren da mí ni ma, e o Se na -
dor Ma gui to Vi le la, ho mem vol ta do para os mais hu -
mil des e Pre si den te da Co mis são que ana li sa a po -
bre za e a mi sé ria no Bra sil, dis cu ti ram in ten sa men te o 
pro ble ma dos me nos fa vo re ci dos. Vol to ao tema ago -
ra, Sr. Pre si den te.

A di vul ga ção do re la tó rio do Fun do das Na ções
Uni das para a Infân cia – Uni cef –, em de zem bro pas -
sa do, es tam pou, uma vez mais, aos olhos de to dos
nós uma ver go nho sa e per ver sa re a li da de: o Bra sil
tem um nú me ro imen so de ci da dãos me no res de 18
anos vi ven do em fa mí li as com ren da per ca pi ta de
até meio sa lá rio mí ni mo.

Os nú me ros são trá gi cos. Em nos so País, uma
das ma i o res eco no mi as do mun do, 21,1 mi lhões de
me no res de 18 anos – cer ca de 35% do to tal des sa fa -
i xa etá ria – vi vem aba i xo da li nha da po bre za. Des se
to tal, 53% mo ram na re gião Nor des te; 21,8%, na Su -
des te; 9,6%, na Sul; 6%, na Nor te; e 5,2%, na Cen -
tro-Oeste.

Ta ma nha con cen tra ção de cri an ças e jo vens
po bres no nor des te bra si le i ro co lo ca em evi dên cia, e
de for ma con tun den te, quão gran des são as de si gual -
da des so ci a is e re gi o na is exis ten tes em nos so País.
A mes ma es ta tís ti ca tam bém está li ga da à ques tão da 
mo ra dia: o nor des te tam bém é o cam peão da fal ta de
mo ra dia para os seus ha bi tan tes.

Ape sar de o Bra sil ter uma das mais pro gres sis -
tas leis exis ten tes no mun do para a in fân cia, o Esta tu -
to da Cri an ça e do Ado les cen te, sa be mos mu i to bem
quão vi sí ve is são as dis pa ri da des en tre a te o ria e a
prá ti ca. Os nú me ros apon ta dos no men ci o na do re la -
tó rio de nun ci am que nos so País está lon ge de ga ran -
tir, de fato, os di re i tos so ci a is de sua po pu la ção in fan -
to-juvenil.

A po bre za em que vi vem tan tos mi lhões de ci da -
dãos bra si le i ros não só está pri van do nos sas cri an -
ças e ado les cen tes de seus di re i tos hu ma nos, mas
tam bém está afas tan do o Bra sil do fu tu ro pro mis sor
que po de ria e de ve ria ter.

Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na do res, exis tem
só li dos e co nhe ci dos ar gu men tos so bre o gran de po -
der que as me di das de ade qua do cu i da do e es tí mu lo
nos pri me i ros anos de vida, na in fân cia e na ado les -
cên cia, têm para fo men tar o desenvol vi men to hu ma -
no.

“Cri an ças e ado les cen tes vi ven do em
la res e co mu ni da des es tá ve is que fa vo re -
çam seu de sen vol vi men to, com ori en ta ção e 
pro te ção dos adul tos, têm am plas opor tu ni -
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da des de de sen vol ver in te gral men te suas
po ten ci a li da des”.

Sr. Pre si den te, a Câ ma ra dos De pu ta dos vota
hoje a emen da de nos sa au to ria que co lo ca a mo ra -
dia como di re i to cons ti tu ci o nal. Da qui a pou co es ta -
re mos lá. 

Vejo nes sas es ta tís ti cas apre sen ta das pelo Uni -
cef da dos mu i to for tes, que vin cu lam a mo ra dia à qua -
li da de de vida das pes so as.

Na se ma na pas sa da, o ex-Ministro Cel so Fur ta -
do, te le fo nou-me, de Pa ris, para cum pri men tar-me
pela emen da cons ti tu ci o nal da mo ra dia. Ele dis se sa -
ber que é di fí cil, de um dia para o ou tro, re sol ver esse
pro ble ma, mas re co nhe ce que a mo ra dia é o iní cio de
um pro ces so de or ga ni za ção so ci al ba se a do no apo io 
às cri an ças e aos ado les cen tes.

O fato de exis ti rem em nos so País tan tas cri an -
ças e jo vens vi ven do em con di ções de ex tre ma po bre -
za é mo ti vo de ver go nha e de imen sa pre o cu pa ção.

Se gun do a re pre sen tan te do Uni cef no Bra sil,
Se nho ra Re i ko Ni i mi, a po bre za atin ge mais per ver -
sa men te as cri an ças e ado les cen tes. Para ela, é a po -
bre za que faz as cri an ças mor re rem na pri me i ra se -
ma na de vida e que as em pur ra para o tra ba lho pre co -
ce, que as faz fra cas sar nos es tu dos.

Pes qui sa e prá ti ca si na li zam que as opor tu ni da -
des que se apre sen tam du ran te a pri me i ra in fân cia, a
fase es co lar e os anos de ado les cên cia são con si de -
ra das opor tu ni da des úni cas em vir tu de de seu po ten -
ci al para pro mo ver mu dan ças be né fi cas e ca pa zes de 
rom per os gri lhões da po bre za, da ig no rân cia e do
sub de sen vol vi men to hu ma no.

É dra má ti co ver que che ga mos ao ano 2000
sem que o Bra sil te nha con se gui do re du zir a ní ve is
ace i tá ve is o ver go nho so e per sis ten te de se qui lí brio
so ci al que es tig ma ti za nos so pro ces so de de sen vol vi -
men to e ca u sa tan to so fri men to a cer ca de 35% da
po pu la ção in fan to-juvenil.

As es ta tís ti cas que co lo cam o Bra sil em 105º lu -
gar en tre 191 pa í ses re fle tem bem o que aca bo de
afir mar.

Não obs tan te as con quis tas al can ça das nos úl ti -
mos anos, tais como a que da dos ín di ces de mor ta li -
da de in fan til e do nú me ro de cri an ças fora da es co la,
con ti nu a mos a dis pu tar po si ção com pa í ses mu i to
mais po bres que o nos so.

Se gun do o do cu men to do Uni cef, 2,9 mi lhões
de bra si le i ros en tre 5 e 14 anos tra ba lham para com -
ple men tar a ren da fa mi li ar. So men te 8% das cri an ças
de 0 a 4 anos fre qüen tam cre che e só 51% das de 4 a
6 anos vão à pré-escola. As cri an ças e ado les cen tes
po bres tam bém são pri va dos de sa ne a men to bá si co,

de uma edu ca ção de qua li da de e so frem con se qüên -
ci as da vi o lên cia, da des nu tri ção, da mi sé ria e, prin ci -
pal men te, da fal ta de mo ra dia.

Esse qua dro cons tran ge dor re fle te, sem dú vi da
al gu ma, o de sen vol vi men to eco nô mi co con cen tra dor
e ex clu den te, que tão bem co nhe ce mos e tan to con -
de na mos.

Essa si tu a ção, po rém, não é ir re ver sí vel. O Uni -
cef de fen de a tese de que pa drões que se re pro du -
zem de uma ge ra ção para ou tra, re la ti vos à po bre za,
à vi o lên cia, às do en ças, à dis cri mi na ção e ou tras, po -
dem ser al te ra dos no es pa ço de uma úni ca ge ra ção.

Os es tu di o sos dos pro ble mas so ci a is con si de -
ram que a fa mí lia pre ci sa ser for ta le ci da em seus ali -
cer ces, que são a ren da e os ní ve is de es co la ri da de
dos pais, para que se pos sa pro mo ver uma al te ra ção
sig ni fi ca ti va no qua dro atu al.

A psi có lo ga Ro sely Sa yão, em de po i men to ao
jor nal Fo lha de S.Pa u lo, de 24 de de zem bro pas sa -
do, en fa ti zou a ne ces si da de de que a fa mí lia seja for -
ta le ci da. Sen do res pon sá vel pela for ma ção das cri an -
ças e dos jo vens, a fa mí lia trans mi te va lo res e in flu en -
cia pa drões de com por ta men to que po dem pro pi ci ar
ações in di vi du a is e co le ti vas re le van tes no pre sen te e 
no fu tu ro.

Para que tal ocor ra são ne ces sá ri as mu dan ças
ur gen tes e sig ni fi ca ti vas. Nos dias atu a is, a for mu la -
ção de po lí ti cas para os seg men tos mais ca ren tes da
po pu la ção não está sen do ca paz de aten der às re a is
ne ces si da des des ses bra si le i ros e não há mu i ta ex -
pec ta ti va po si ti va de que essa si tu a ção se al te re, na -
tu ral men te, a cur to pra zo.

Se gun do a re por ta gem in ti tu la da “Ses sen ta e
nove por cen to das cri an ças e jo vens bra si le i ros
acham que a vida não vai me lho rar”, pu bli ca da em
fins de de zem bro na Fo lha de S.Pa u lo, nos sa po pu -
la ção in fan to-juvenil está vi ven do “uma cri se de fu tu -
ro” e acre di ta que “no fu tu ro, as con di ções de vida no
País vão ser igua is ou pi o res do que as atu a is”.

Ja co bo Wa i sel fisz, co or de na dor re gi o nal da
Unes co no nor des te acre di ta que “além da po bre za e
dos pro ble mas eco nô mi cos pro pri a men te di tos, a pró -
pria es tru tu ra so ci al pode ser um fa tor ge ra dor de
pes si mis mo”. Se gun do ele, “há uma gran de ex pec ta -
ti va de su ces so, mas a so ci e da de não cria os ca mi -
nhos para os jo vens atin gi rem essa meta”.

Pes qui sa do Uni cef re a li za da em 20 pa í ses da
Amé ri ca La ti na e do Ca ri be co lo ca o Bra sil em se gun -
do lu gar no ran king do pes si mis mo la ti no-americano, 
atrás ape nas da Co lôm bia.

Re cen te men te o jor nal O Po pu lar, de Go iâ nia,
pu bli cou re sul ta do da pes qui sa re a li za da via Inter net
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com 122 jo vens na fa i xa etá ria dos 18 aos 22 anos,
re si den tes no Esta do e tam bém em ou tros pa í ses,
com o ob je ti vo de de tec tar qua is se ri am os “bugs da
vida real”. Os jo vens de mons tra ram uma gran de pre -
o cu pa ção com as ques tões so ci a is, com a fome,
com a po bre za, com a fal ta de mo ra dia, com a cor -
rup ção nos sis te mas po lí ti cos e eco nô mi cos mun di a -
is, que en ri que ce pou cos e aban do nam mu i tos na mi -
sé ria.

Srªs e Srs. Se na do res, sa be mos mu i to bem que
as nos sas cri an ças e jo vens têm o di re i to de vi ver
num país em que pos sam pros pe rar sem in jus ti ça,
sem dis cri mi na ção, sem po bre za.

É pre ci so que se jam de fi ni das, ur gen te men te,
po lí ti cas mais efe ti vas para es tas fa i xas etá ri as. Te -
mos de nos em pe nhar nes sa luta para que, no sé cu lo
XXI, o Bra sil pro mo va e pro te ja, de fato, os di re i tos so -
ci a is de sua po pu la ção in fan to-juvenil.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner) – Con -

ce do a pa la vra ao Lí der do Go ver no, Se na dor José
Ro ber to Arru da.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF. 
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria 
de me re cer a aten ção de V. Exªs para uma pro pos ta
de emen da à Cons ti tu i ção que de se jo apre sen tar. Da
mes ma for ma que na Câ ma ra dos De pu ta dos já há
pro je tos se me lhan tes em tra mi ta ção – e aqui, no Se -
na do, o Se na dor Ja der Bar ba lho, Lí der do PMDB,
tam bém já ex pôs uma idéia para dis cus são –, de se jo
sub me ter à apre ci a ção de V. Exªs uma pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção dis pon do so bre a ques tão do
re ces so par la men tar e das fé ri as fo ren ses co le ti vas.

Na ver da de, Sr. Pre si den te, eu o faço por duas
ra zões: a pri me i ra, por con vic ção. Des de a Cons ti tu i -
ção de 1988, o Con gres so Na ci o nal, re pe ti das ve zes,
tem de ser con vo ca do ex tra or di na ri a men te. Re cor -
do-me que ape nas em ju lho de 1995 não se fez uso
do ins ti tu to da con vo ca ção ex tra or di ná ria. Por tan to,
essa con vo ca ção ex tra or di ná ria está se trans for man -
do em con vo ca ção or di ná ria; ela, de ex ce ção, pas sou 
a ser re gra, e isso se dá por uma ra zão mu i to sim ples:
te mos uma Cons ti tu i ção ni ti da men te par la men ta ris ta
em um re gi me pre si den ci a lis ta, ha ven do, pois, al guns 
ins tru men tos cons ti tu ci o na is que obri gam a con vo ca -
ção do Con gres so nes se pe río do de re ces so.

A ver da de é que a opi nião pú bli ca, cada vez
mais, se ex pres sa de for ma crí ti ca com re la ção a
esse dis po si ti vo, e com ra zão, por que, se a con vo ca -
ção é ex tra or di ná ria, nes ses 12 anos – e po de ría mos

ad mi tir que ti ves se sido usa da 2, 3 ou 4 ve zes no má -
xi mo –, foi usa da pra ti ca men te em to dos os re ces sos.

Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res,
o mes mo cri té rio usa do para a for ma ção do ca len dá -
rio de tra ba lho le gis la ti vo é apli ca do, com pe que nas
al te ra ções, na ela bo ra ção do ca len dá rio fo ren se, que
tam bém tem re ces sos no fi nal e no meio do ano, mu i -
to su pe ri o res, in clu si ve, àque les que têm os tra ba lha -
do res co muns, da ati vi da de pú bli ca ou pri va da.

Mu i to bem, o ex-Deputado Fe de ral José Ro ber -
to de Ma ga lhães Te i xe i ra, do PSDB de Cam pi nas, co -
nhe ci do como “Gra ma” – e, in fe liz men te, para to dos
nós que o co nhe ce mos, fa le ci do pre co ce men te ain da
no exer cí cio do seu man da to de Pre fe i to de Cam pi -
nas, em 1991 –, apre sen tou ao exa me do Con gres so
Na ci o nal uma pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.
Pa re ce-me que essa foi a pri me i ra ini ci a ti va de um
par la men tar bra si le i ro com vis tas a mu dar o ca len dá -
rio de tra ba lho par la men tar já àque la épo ca, pas sa -
dos ape nas dois anos de pro mul ga ção da Cons ti tu i -
ção de 88.

O que pro pu nha Ma ga lhães Te i xe i ra? Pro pu nha 
exa ta men te que tan to o Con gres so Na ci o nal, como
as Câ ma ras de Ve re a do res e Assem bléi as Le gis la ti -
vas dos Esta dos ti ves sem um pe que no re ces so no fi -
nal de ano, para co me mo ra ções de Na tal e Ano Novo, 
e fé ri as de 30 dias du ran te o ano, exa ta men te como
qual quer ou tro tra ba lha dor bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, apre sen to essa emen da por
con vic ção e em ho me na gem à me mó ria do
ex-Deputado Fe de ral Ma ga lhães Te i xe i ra, um com pa -
nhe i ro de par ti do, que de i xou como he ran ça, além do
fato de ter sido o pri me i ro pre fe i to bra si le i ro a fa zer
um pro je to efe ti vo de ren da mí ni ma, como bem sabe
o Se na dor Edu ar do Su plicy, gran de de fen sor des sa
idéia na Casa, um ex ten so tra ba lho par la men tar em
que des ta co esse pro je to que re a pre sen to.

Sr. Pre si den te, esse pro je to que sub me to ao
exa me dos Srs. Se na do res, a quem peço aco lhi men -
to para que a emen da cons ti tu ci o nal pos sa ser apre -
sen ta da na for ma re gi men tal, pro põe que tan to o Le -
gis la ti vo quan to o Ju di ciá rio te nham ape nas um re -
ces so para as fes ti vi da des de Na tal e Ano Novo. Qu -
an to ao mais, no res to do ano, cada par la men tar terá
di re i to a um mês de fé ri as, como qual quer tra ba lha dor 
bra si le i ro, pro pi ci an do-se, com isso, que o Con gres so 
Na ci o nal fun ci o ne nos doze me ses. Assim, cada Par -
ti do po lí ti co de fi ni rá as fé ri as de sua Ban ca da, dis tri -
bu in do-as du ran te o ano, de acor do com os in te res -
ses par ti dá ri os, como acon te ce em qual quer ou tro lo -
cal de tra ba lho.
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O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª. um apar te?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Com o ma i or pra zer, Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cre io
ser mu i to im por tan te que V. Exª tra ga aqui a lem bran -
ça e a me mó ria do ex-Prefeito José Ro ber to Ma ga -
lhães Te i xe i ra, que ins ti tu iu o Pro gra ma de Ga ran tia
de Ren da Fa mi li ar Mí ni ma em Cam pi nas e que, in fe -
liz men te, veio a fa le cer pre co ce men te, con for me V.
Exª sa li en tou. Gos ta ria até de ob ser var que, quan do
S. Exª era vivo, fa zia ques tão de le var esse as sun to,
como pi o ne i ro, ao lado do Go ver na dor Cris to vam Bu -
ar que, a todo o Bra sil. S. Exª, as sim, era con vi da do a
re a li zar pa les tras so bre o tema. Às ve zes sin to fal ta
da pes soa dele, por que S. Exª le va va isso com mu i to
en tu si as mo. Vivo, es ta ria à fren te des ta ba ta lha.
Acre di to mes mo que te ria sido uma for ça mu i to ma i or
jun to ao pró prio Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do -
so, no sen ti do de con ven cer o Go ver no a ins ti tu ir mais 
de pres sa, com ma i or ge ne ro si da de, com um de se nho 
mais ade qua do, o Pro gra ma de Ga ran tia de Ren da
Mí ni ma, o qual, hoje apli ca do, ain da está mu i to res tri -
to no seu for ma to, mes mo que, em de zem bro úl ti mo,
1151 Mu ni cí pi os ha jam as si na do con vê nio com o Go -
ver no Fe de ral com o in tu i to de ins ti tu ir me di da nes se
sen ti do. To da via, tra ta-se, ain da, da que le pro je to res -
tri to, que V. Exª co nhe ce, con ti do na Lei nº 9.533.
Res sal to, pois, Se na dor José Ro ber to Arru da, que
uma das ra zões pe las qua is con si de ro fun da men tal
que a Co mis são Mis ta de Com ba te à Po bre za, no
exa me do Fun do de Com ba te à Po bre za e do pa re cer
que o Se na dor Lú cio Alcân ta ra apre sen ta rá ama nhã,
abor de este as sun to, in clu si ve com o Pre si den te e os
seus Mi nis tros, an tes mes mo da vo ta ção de fi ni ti va da
ma té ria pelo Se na do. Qu an to à su ges tão con ti da na
emen da que o en tão De pu ta do José Ro ber to Ma ga -
lhães Te i xe i ra ha via apre sen ta do e que V. Exª aqui
nos su ge re, gos ta ria de sus ci tar uma dú vi da, para
pen sar mos alto. Será que, se cada par la men tar pu -
des se es co lher 30 dias ou um pe río do de suas fé ri as,
não iria ocor rer uma si tu a ção tal em que os par la men -
ta res co me ça ri am to dos a se ar ti cu lar, se le ci o nan do
um de ter mi na do mês, es va zi an do as sim os tra ba lhos
do Con gres so Na ci o nal? Então, tal vez, Se na dor José 
Ro ber to Arru da – e for mu lei uma per gun ta –, será que 
se to dos os Par la men ta res ti ve rem a pos si bi li da de de
es co lher um de ter mi na do mês, a seu bel-prazer, para
as fé ri as com a fa mí lia, se uma par ce la mu i to sig ni fi -
ca ti va es co lher um mes mo mês, não se es ta rá es va -
zi an do o Con gres so? E se um ter ço es co lher o mês
de se tem bro, o ou tro ter ço, o mês de mar ço e o ou tro,

o mês de agos to ou de ou tu bro? Isso, em si, já in vi a bi -
li za ria os tra ba lhos. Então, pa re ce que o mais ade -
qua do será for mu lar mos, pri me i ro, o en cur ta men to do 
pe río do hoje con si de ra do ex ces si vo, para que não te -
nha mos es sas con vo ca ções ex tra or di ná ri as, mas
che gan do a um bom ter mo. De qual quer ma ne i ra, há
mu i tas su ges tões. O im por tan te é que ve nha mos a to -
mar uma de ci são que aten da aos re cla mos jus tos da
opi nião pú bli ca bra si le i ra so bre os pro ce di men tos do
Con gres so Na ci o nal.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Agra de ço o apar te do Se na dor Edu ar do Su -
plicy, que, in clu si ve, con vi veu pes so al men te com o
ex-Prefeito e ex-Deputado Ma ga lhães Te i xe i ra, cuja
me mó ria faz fal ta a to dos nós, seus ami gos, e à vida
po lí ti ca bra si le i ra e re co lho como mi nhas as afir ma -
ções que fez Se na dor Edu ar do Su plicy.

No que diz res pe i to às fé ri as par la men ta res, o
que o Se na dor Ja der Bar ba lho pro põe na sua emen -
da cons ti tu ci o nal – que pes so al men te con si de ro mu i -
to bem for mu la da – é que as fé ri as se jam em ju lho.
Então, to dos os Par la men ta res en tra ri am em fé ri as
em ju lho. 

Res ta, po rém, uma dú vi da: se, na que le mês de
ju lho, os tra ba lhos par la men ta res fo rem in ter rom pi -
dos com uma me di da con si de ra da ur gen te – como foi
o caso da DRU ago ra, na Câ ma ra dos De pu ta dos –
vol ta ría mos a ter a tal da con vo ca ção ex tra or di ná ria. 

O que pro põe Ma ga lhães Te i xe i ra – e o que re a -
pre sen to, ci tan do mu i tas ve zes, para gri far, que é um
pro je to apre sen ta do em 1991 por um com pa nhe i ro do 
PSDB – é que cada par ti do po lí ti co dis cu ta o seu ca -
len dá rio de fé ri as en tre as suas ban ca das. Então, por
exem plo, para um par ti do que tem 12 Se na do res,
cada Se na dor po de ria sair de fé ri as num mês do ano,
nun ca de i xan do re pe tir. O mes mo pro ce di men to se ria 
ado ta do na Câ ma ra dos De pu ta dos. 

Admi to até que, num apri mo ra men to des sa
emen da, pu des se até se ima gi nar a idéia de que, no
caso es pe cí fi co do Se na do, no mês de fé ri as do Se -
na dor, o su plen te pu des se exer cer du ran te um mês
aque le man da to. O que não de se jo é que o Con gres -
so Na ci o nal in ter rom pa as suas ati vi da des. Enquan to
ti ver mos uma Cons ti tu i ção par la men ta ris ta num re gi -
me pre si den ci a lis ta, afir mo aqui que é im pos sí vel ge -
rir a ad mi nis tra ção ope ra ci o nal do País sem o Con -
gres so Na ci o nal em ple no fun ci o na men to. 

É cla ro que to das es sas idéi as es tão em de ba te.
De se jo ape nas fa zer mais um re gis tro, Sr. Pre -

si den te.
A Fo lha de S.Pa u lo pu bli cou, dias atrás, um ar -

ti go que con si de ro da ma i or per ti nên cia, as si na do

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 221



pela Se na do ra Ma ri na Sil va, em que S. Exª pro pug na -
va uma tese im por tan te. A Se na do ra Ma ri na é de um
par ti do de Opo si ção, por tan to, ab so lu ta men te isen ta
– aliás, re co nhe ci da men te isen ta – nos seus po si ci o -
na men tos. Ela di zia, no seu ar ti go, que é pre ci so jul -
gar o tra ba lho par la men tar com equi lí brio. Por quê?
Por que mu i tas ve zes o Par la men tar não está no Ple -
ná rio da Câ ma ra ou do Se na do, mas em re u niões na
sua base po lí ti ca, na que la que o ele geu e na que la
que ele tem que re pre sen tar nes ta Casa, e esse seu
tra ba lho de con ta to, de re u niões nas ba ses, de per -
me ar o sen ti men to pú bli co da so ci e da de, tem que ser
con si de ra do um tra ba lho po lí ti co-parlamentar. Não
es ta mos tra ba lhan do ape nas quan do ocu pa mos esta
tri bu na ou es ta mos nas co mis sões téc ni cas; tra ba lha -
mos tam bém quan do es ta mos nas nos sas ba ses, nas 
re u niões de tra ba lho, onde cap ta mos as idéi as e a
sen si bi li da de da so ci e da de que nos ele ge para de fen -
dê-la aqui com o nos so voto. É pre ci so que essa idéia
seja re pas sa da à opi nião pú bli ca.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Ro ber -
to Arru da, o Sr. Ca sil do Mal da ner, 4º Se cre -
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia que é
ocu pa da pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi -
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Não
há mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Anto nio Car los Va la da res e
Ma ri na Sil va en vi a ram à Mesa pro po si ções que, em
face do dis pos to no art. 235, in ci so III, alí nea a, do Re -
gi men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Os
Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos e Fran ce li -
no Pe re i ra en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi -
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Sras  e Srs. Se na do res, de se jo re -
gis trar, nes te mo men to, o es for ço que vem fa zen do o
Ban co da Ama zô nia – Basa, atra vés de seu Su pe rin ten -
den te José Car los Ro dri gues Be zer ra, para apli car os
re cur sos do FNO a bem do de sen vol vi men to da Ama -
zô nia e do meu Esta do do To can tins, de modo es pe ci al.

Re gis tro, não só os va lo res sig ni fi ca ti vos apli ca -
dos e con tra ta dos mas a pro pri e da de com que têm
sido fe i tas as apli ca ções, for ta le cen do so bre tu do a
pe que na e mé dia em pre sa, sem des cu rar even tu al -
men te, a trans fe rên cia de re cur sos para em pre sas de
mé dio e gran de por te.

Qu e ro re gis trar, nes sa pers pec ti va, que dos
9.251 con tra tos re a li za dos no Esta do do To can tins no
ano pas sa do, 5.951, ou seja 64% fo ram di ri gi dos a
mi cro em pre sas, num va lor mé dio de R$17.000,00,
ab sor ven do 22,5% dos re cur sos con tra ta dos; 2.459,
ou seja 26% fo ram di ri gi dos a pe que nas em pre sas,
num va lor mé dio de R$65.000,00, ab sor ven do 34.6%
dos re cur sos con tra ta dos. Isto sig ni fi ca di zer, Sr. Pre -
si den te, que dos re cur sos con tra ta dos, 90% dos con -
tra tos fo ram re a li za dos com mi cro e pe que nas em -
pre sas, ab sor ven do 57% dos re cur sos.

Tenho cer te za, Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, 
que se tal exem plo fos se se gui do no Bra sil pelo se tor 
ban cá rio, em ge ral, e pelo go ver no in clu si ve, o Bra sil 
não se ria o país cam peão mun di al de má dis tri bu i -
ção de ren da, nem ha ve ria tan ta con cen tra ção e tan -
ta ex clu são.

Inte res san te re gis trar ain da, Sr. Pre si den te, que
os de ma is 43% fo ram apli ca dos qua se que em igual
quan ti da de para as mé di as e gran des em pre sas, que
re ce be ram, res pec ti va men te, em tor no de 21%, sen do
que as em pre sas de por te mé dio, be ne fi ci a das com
um va lor mé dio de R$155.000,00, fo ram em nú me ro
sig ni fi ca ti vo de 626, en quan to que fo ram ape nas 213
as em pre sas con si de ra das de gran de por te be ne fi ci a -
das, es sas com um va lor mé dio de R$464.000,00.

Nes se mo men to em que cum pri men to o Basa
pelo volu me de re cur sos con tra ta dos e pela for ma des -
con cen tra da como fo ram con tra ta dos, re gis tro, po rém, 
que ape nas hou ve dois con tra tos efe tu a dos com Co o -
pe ra ti vas, o que de mons tra o quan to pre ci sa ser fe i to
nes se se tor, no Esta do do To can tins, ape sar de todo
es for ço que vem sendo fe i to pelo Go ver no do Esta do.

Do to tal de R$452.973.743,00 con tra ta dos, Sr.
Pre si den te, de acor do com os cro no gra mas de li be ra -
ção, R$119.558.089,00 ou seja, mais de um ter ço, já
fo ram li be ra dos, su pe ran do a quo ta pre vis ta que era
de R$90.000.000,00.

Para con clu ir, devo re gis trar, ain da com sa tis fa -
ção para o meu Esta do, que ten do sido de
R$2.573.089.654,00 o to tal de re cur sos do FNO, con -
tra ta dos para toda a Re gião Ama zô ni ca be ne fi ciá ria
des se fun do, os R$452.973.743,00 con tra ta dos para
o To can tins, re pre sen tam 17,6% do to tal, o que faz do
meu Esta do o 2º ma i or be ne fi ciá rio des ses re cur sos,
ape nas su pe ra do pelo Esta do do Pará, que ob te ve
53,23% do to tal dis po ní vel.

De ve-se isto, Sr. Pre si den te, ao es for ço do go -
ver no do meu Esta do, se cun da do pelo es for ço da Su -
pe rin ten dên cia do Basa em Pal mas e seus agen tes, a 
quem as so cio nes se re gis tro.
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Cabe tam bém ao di na mis mo do povo to can ti -
nen se, so bre tu do de seus mi cro e mé di os em pre en -
de do res, esse êxi to re gis tra do a con fi an ça que eles
tem no fu tu ro e, em es pe ci al no FNO, como ins tru -
men to de de sen vol vi men to e me ca nis mo de di mi nu i -
ção das di fe ren ças re gi o na is.

Con cluo re gis tran do no en tan to, Sr. Pre si den te, a 
ne ces si da de de que se am pli em os re cur sos de in ves -
ti men to na Re gião Ama zô ni ca, que, como tem sido de -
nun ci a do des ta tri bu na, são ín fi mos em re la ção aos re -
cur sos in ves ti dos nas áre as de sen vol vi das do país.

Mais do que em qual quer ou tra par te do Bra sil,
os re cur sos in ves ti dos na Ama zô nia tem o po der de
se trans for mar em ri que za para o Bra sil, em fun ção
da von ta de do ho mem ama zo nen se e da imen sa re -
ser va de re cur sos na tu ra is dis po ní ve is. O exem plo do 
Basa, é um exem plo a ser se gui do pelo Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, sa ú do, com en -
tu si as mo e ale gria, a de ci são do Se na do Fe de ral, em
sua ses são de li be ra ti va de hoje, de co me mo rar os 40
anos de exis tên cia da Su pe rin ten dên cia do De sen vol -
vi men to do Nor des te – Su de ne, que nas ceu de uma
ini ci a ti va do es ta dis ta bra si le i ro Jus ce li no Ku bits chek.

A pro pó si to, já adi an tei aqui que Di a man ti na
será a sede, no dia 31 de mar ço, da se gun da re u nião
des te ano de 2000, do Con se lho De li be ra ti vo da Su -
de ne, essa im por tan te au tar quia com sede em Re ci -
fe, que devo vi si tar pro xi ma men te, para dis cu tir com o 
Su pe rin ten den te Pro fes sor Mar cos For mi ga e de ma is 
mem bros de sua di re to ria, te mas e pro je tos de in te -
res se de Mi nas e dos mi ne i ros.

Mi nas está in ti ma men te li ga da a esta im por tan te 
agên cia de de sen vol vi men to, in clu si ve afe ti va men te,
pela sua ori gem, re sul tan te de uma de ci são do es ta -
dis ta Jus ce li no Ku bits chek, ele que foi o gran de pro -
pul sor do de sen vol vi men to do Bra sil.

Sin to-me pro fun da men te fe liz ao con fir mar essa 
in for ma ção. É uma ale gria que ex tra va so com a for ça
do sen ti men to de quem se sen te re com pen sa do pelo
es for ço que, com de di ca ção e ca ri nho, sem pre de di -
quei a Di a man ti na e ao Vale do Je qui ti nho nha. 

No cur to es pa ço, de me nos de dois anos, esta é
a ter ce i ra vez que com par ti lho ale gri as com Mi nas, o
Vale do Je qui ti nho nha, com Di a man ti na e com toda a
área mi ne i ra vi gen te da Su de ne. 

O Vale na Su de ne
Pri me i ra men te, a emo ção sur giu com a san ção

da lei que, em 15 de ju lho de 1998, in clu iu na área de
atu a ção da Su de ne todo o Vale do Je qui ti nho nha,
além do Nor te do Espí ri to San to.

Afi nal, além da sa tis fa ção de ver pre mi a do um
tra ba lho in can sá vel, ini ci a do an tes mes mo de mi nha
pri me i ra ele i ção para De pu ta do Fe de ral, em 1962, ali
es ta va tam bém con tem pla da a mais jus ta das ho me -
na gens a Jus ce li no Ku bits chek, pela in clu são na au tar -
quia do seu chão de nas ci men to e de in fân cia: Di a -
man ti na, a por ta de en tra da do Vale do Je qui ti nho nha. 

Foi ele, JK, quem sus ten tou, com a for ça e a de -
ter mi na ção dos so nha do res, a cri a ção da Su de ne,
um ór gão que nas ceu vi san do a re du zir as dis pa ri da -
des re gi o na is e a pro mo ver a in te gra ção na ci o nal.

Di a man ti na, pa tri mô nio cul tu ral da hu ma -
ni da de

A se gun da ale gria veio no mês de de zem bro úl -
ti mo, qua se no apa gar do sé cu lo, quan do, pelo re co -
nhe ci men to unâ ni me da Unes co (Ane xo1), Di a man ti -
na pas sou a ser Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de.

A ou tor ga des se tí tu lo a Di a man ti na, pelo ór gão
das Na ções Uni das para a Ciên cia e a Cul tu ra, re pre -
sen tou a eta pa fi nal de uma cam pa nha ini ci a da em
1997, por ins pi ra ção do povo di a man ti nen se, sob a li -
de ran ça do Pre fe i to João Antu nes de Oli ve i ra, do jor -
na lis ta Amé ri co Antu nes, pre si den te da Co mis são que
ela bo rou o pro je to, e de to dos os seus Ve re a do res e lí -
de res das ati vidades so ci a is, eco nô mi cas, po lí ti cas e
cul tu ra is O ple i to foi fi nal men te apro va do no Mar ro -
cos, por oca sião da Assem bléia Anu al da Unes co. 

A ti tu la ri da de con fe ri da a Di a man ti na é mais que 
o sim ples re co nhe ci men to a esse te sou ro de arte e
cul tu ra pre sen te em suas ruas, no seu ca sa rio, em
seus cos tu mes, tra di ções, mú si cas e len das em suas
im pres si o nan tes ves pe ra tas. É, tam bém, o prê mio a
quan tos, pi o ne i ra men te, con tri bu í ram para que ali vi -
es se a se for mar um ver da de i ro ber ço de ci da da nia,
amor, cul tu ra e his tó ria.

Para or gu lho de to dos nós, bra si le i ros, Di a man -
ti na é a dé ci ma ci da de do País in clu í da nes sa ca te go -
ria. E para nos so jú bi lo, de nós, mi ne i ros, dos dez tí tu -
los con fe ri dos a ci da des e sí ti os do Bra sil, dois já são
de Mi nas Ge ra is: o cen tro his tó ri co de Ouro Pre to e o
San tuá rio do Bom Je sus de Ma to si nhos, na ci da de de 
Con go nhas. O de Di a man ti na é o ter ce i ro.

No mo men to, de se jo agra de cer a aten ci o sa car ta 
que re ce bi este mês do ilus tre re pre sen tan te da Unes -
co no Bra sil, Jor ge Wert he in, na qual atri bui ao em pe -
nho e à efi ciên cia da mo bi li za ção das for ças vi vas de
Di a man ti na a con quis ta do hon ro so tí tu lo (Ane xo 1).

A Unes co, ou seja, a Orga ni za ção das Na ções
Uni das para a Edu ca ção, Ciên cia e Cul tu ra – Unes co
é uma en ti da de in te gran te do sis te ma da Orga ni za -
ção das Na ções Uni das e foi cri a da em 1945, com o
pro pó si to de “al can çar gra du al men te, me di an te a co -
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la bo ra ção en tre as na ções do mun do nas es fe ras da
edu ca ção, da ciên cia e da cul tu ra, os ob je ti vos da paz 
in ter na ci o nal e do bem-estar ge ral da hu ma ni da de.” A 
Unes co é, pois, res pon sá vel pela ou tor ga do tí tu lo de
Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de 

O Con se lho De li be ra ti vo em Di a man ti na
Nem bem é pas sa da a efu são por essa con quis -

ta, a ter ce i ra ale gria vem com ou tra boa nova: nes te
co me ço do novo sé cu lo, Di a man ti na vai aco lher o
Con se lho De li be ra ti vo da Su de ne, que ali vai re a li zar
sua re u nião de 31 mar ço pró xi mo.

Esta al vis sa re i ra no tí cia de cor re de pro pos ta que
apre sen ta mos na re u nião que a di re ção da Su de ne re -
a li zou em 1998, na ci da de de Alme na ra, im por tan te
cen tro da vida eco nô mi ca, so ci al e po lí ti ca da que la re -
gião. Essa re u nião ser viu para ina u gu rar o in gres so,
na Su de ne, de todo o Vale do Je qui ti nho nha, jun tan -
do-se à área mi ne i ra, que já in te gra va aque le ór gão de
de sen vol vi men to, uma re gião cujo cen tro prin ci pal é a
bela e gran de ci da de de Mon tes Cla ros. O Go ver no
Ita mar Fran co já si na li zou ofi ci al men te a pro pos ta. 

O Con se lho De li be ra ti vo da Su de ne, que es ta rá
pre sen te em Di a man ti na, é cons ti tu í do de 25 mem -
bros, a sa ber:

1 – Mi nis tro da Inte gra ção Re gi o nal
2 – Mi nis tro da Fa zen da
3 – Mi nis tro da Agri cul tu ra e Abas te ci men to
4 – Mi nis tro da Edu ca ção
5 – Mi nis tro da Sa ú de
6 – Mi nis tro das Co mu ni ca ções
7 – Mi nis tro dos Trans por tes
8 – Mi nis tro das Mi nas e Ener gia
9 – Mi nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e

Ges tão
10 – Mi nis tro do Meio Ambi en te
11 – Go ver na dor da Ba hia
12 – Go ver na dor do Ma ra nhão
13 – Go ver na dor de Per nam bu co
14 – Go ver na dor de Mi nas Ge ra is 
15 – Go ver na dor do Ce a rá
16 – Go ver na dor da Pa ra í ba
17 – Go ver na dor do Pi a uí
18 – Go ver na dor do Rio Gran de do Nor te
19 – Go ver na dor de Ala go as
20 – Go ver na dor de Ser gi pe
21 – Go ver na dor do Espí ri to San to
22 – Pre si den te do Ban co do Nor des te do Bra sil
23 – Su pe rin ten den te da Su de ne
24 – Re pre sen tan te das Clas ses Tra ba lha do ras
25 – Re pre sen tan te das Clas ses Pro du to ras

Aber tu ra para o de sen vol vi men to

Como agên cia cri a da para im pul si o nar o de sen -
vol vi men to re gi o nal, a Su de ne co bre atu al men te todo
o Nor des te, par te de Mi nas Ge ra is e o Nor te do Espí ri -
to San to, to ta li zan do uma área de pou co me nos de 2
mi lhões de qui lô me tros qua dra dos no ter ri tó rio bra si -
le i ro, as sim dis tri bu í dos: 

Nor des te............................................ 1.561.178 
km2
Mi nas Ge ra is........................................ 175.032  km2
Espí ri to San to......................................... 24.451 
km2
To tal.................................................. 1.760.661  km2

A área mi ne i ra que hoje in te gra a Su de ne
com pre en de 86 mu ni cí pi os do Nor te de Mi nas e 55
no Vale do Je qui ti nho nha, to ta li zan do 141 mu ni cí pi -
os. (Ane xo 2).

Per cen tu al men te, a área de abran gên cia da Su -
de ne cor res pon de a 20,6% do ter ri tó rio bra si le i ro.

A po pu la ção be ne fi ci a da, nas três áre as (NE,
MG e ES) é de 49.116.382 ha bi tan tes, qua se um ter -
ço do to tal bra si le i ro.

A Re u nião em Di a man ti na
A re u nião de mar ço, em Di a man ti na, será mais

um pas so para a aber tu ra de no vas pers pec ti vas a
toda a área mi ne i ra da Su de ne. Estou cer to de que
além do Su pe rin ten den te da Su de ne, Pro fes sor Mar -
cos For mi ga, e de to dos os seus con se lhe i ros, in clu in -
do os 10 Mi nis tros de Esta do, os 11 Go ver na do res e
os re pre sen tan tes das Clas ses Tra ba lha do ras e das
Clas ses Pro du to ras es ta rão pre sen tes a essa im por -
tan te re u nião.

Co nhe ço bem o es pí ri to que sem pre nor te ou as
ati vi da des des sa au tar quia. Dela par ti ci pei, como in -
te gran te de seu Con se lho De li be ra ti vo, re pre sen tan -
do, pri me i ro, o en tão Go ver na dor Ma ga lhães Pin to;
de po is, como Go ver na dor que fui de Mi nas.

Novo Pla no Re gi o nal
A Su de ne já re to mou a idéia do de sen vol vi men -

to re gi o nal como in te gran te do pro ces so de de sen vol -
vi men to na ci o nal. Para isso, está ela bo ran do o seu
novo Pla no de De sen vol vi men to Re gi o nal, que se
cons ti tu iu em seu do cu men to bá si co até 1986, que foi 
o úl ti mo apro va do pelo Con gres so Na ci o nal. Este
Pla no faz par te do Pla no Plu ri a nu al de Inves ti men -
tos-PPA, que se acha em dis cus são no Con gres so
Na ci o nal.

O novo Pla no de ve rá ser im plan ta do den tro da
nova sis te má ti ca que o Mi nis té rio do De sen vol vi men -
to Re gi o nal está ul ti man do, con for me anun ci ou o Mi -
nis tro Fer nan do Be zer ra em ar ti go pu bli ca do na Ga -
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ze ta Mer can til, con fir man do o que já ha via afir ma do
por oca sião da pos se do Su pe rin ten den te Mar cos
For mi ga, quan do as se gu rou que a pre ten di da re es -
tru tu ra ção visa a do tar a Su de ne “de um novo mo de lo
que lhe as se gu re fle xi bi li da de e efi ciên cia”.

Sa ú do, as sim, com re go zi jo a re u nião que vai
acon te cer em Di a man ti na, trans mi tin do meu fra ter nal
abra ço a todo o povo des sa ad mi rá vel ci da de, nas
pes so as do Pre fe i to João Antu nes, do jor na lis ta Amé -
ri co Antu nes, dos ilus tres Ve re a do res, Se na do res,
De pu ta dos Fe de ra is e Esta du a is, bem como dos lí de -
res da re gião, pelo de sem pe nho de di ca do aos so -
nhos De toda a área mi ne i ra da Su de ne.

Mu i to obri ga do.

 ANEXO 1

(Car ta do Re pre sen tan te da Unes co no Bra sil)

REF.BRA/CL/INF/2000/2388

Bra sí lia, 12 de ja ne i ro de 2000

Exce len tís si mo se nhor
Fran ce li no Pe re i ra
M.D. Se na dor da Re pú bli ca

Assun to: Di a man ti na

Se nhor Se na dor,
Te nho a sa tis fa ção de me re fe rir à ele va ção de

Di a man ti na à con di ção de Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu -
ma ni da de, pela Unes co, para agra de cer-lhe o in te -
res se em fa zer che gar ao ple ná rio do Se na do Fe de ral 
a in for ma ção so bre a ins cri ção em pri me i ra mão e
res sal tar o con ten ta men to des sa Orga ni za ção com a
ins cri ção de Di a man ti na.

O em pe nho e a efi ciên cia da mo bi li za ção das
for ças vi vas de Di a man ti na e dos seus sim pa ti zan tes,
através de um gran de es for ço con jun to, con se gui ram
mo bi li zar a aten ção de todo o País para a ci da de. A di -
nâ mi ca des se pro ces so fez com que a ci da de pas sas -
se a ser foco mais in ten so de vi si tan tes in cen ti va dos
pela in ten sa co ber tu ra dos me i os de co mu ni ca ção.

De se jo que esta ins cri ção re pre sen te para Di a -
man ti na um mar co na pas sa gem para uma nova di nâ -
mi ca, pon tu a da pelo zelo ao seu pa tri mô nio, sua mag -
ní fi ca cul tu ra e o meio am bi en te.

Re ce ba as fe li ci ta ções da Unes co pela ins cri -
ção, bem como os vo tos de sa ú de e fe li ci da de pes so -
al no ano que se ini cia.

Cor di al men te, – Jor ge Wert he in. Re pre sen tan -
te da Unes co no Bra sil – Co or de na dor do Pro gra ma
Unes co/Mer co sul.

ANEXO 2

Su de ne em Mi nas Ge ra is – 1
(Nor te de Mi nas)

1 – Águas Ver me lhas
2 – Be ri zal
3 – Bo ca i ú va
4 – Bo ni to de Mi nas
5 – Bo tu mi rim
6 – Bra sí lia de Mi nas
7 – Bu ri ti ze i ro
8 – Ca pi tão Enéas
9 – Cam po Azul
10 – Ca tu ti
11 – Cha pa da Ga ú cha
12 – Cla ro dos Po ções
13 – Cô ne go Ma ri nho
14 – Co ra ção de Je sus
15 – Cris tá lia
16 – Cur ral de Den tro
17 – Di vi sa Ale gre
18 – Enge nhe i ro Na var ro
19 – Espi no sa
20 – Fran cis co Du mont
21 – Fran cis co As
22 – Fru ta de Le i te
23 – Ga me le i ra
24 – Gla u ci lân dia
25 – Grão Mo gol
26 – Gu a ra ci a ma
27 – Ibi aí
28 – Ibi ra ca tu
29 – Ica raí de Mi nas
30 – Inda i a bi ra
31 – Ita cam bi ra
32 – Ita ca ram bi
33 – Ja í ba
34 – Ja na ú ba
35 – Ja nuá ria
36 – Ja pon var
37 – Je qui taí
38 – Jo se nó po lis
39 – Ju ra men to
40 – Ju ve ní lia
41 – La goa dos Pa tos
42 – Las san ce
43 – Lon tra
44 – Lu i sân dia
45 – Ma mo nas
46 – Man ga
47 – Ma ti as Car do so
48 – Mato Ver de
49 – Mi ra be la
50 – Mi ra vâ nia
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51 – Mon tal vâ nia
52 – Mon te Azul
53 – Mon tes Cla ros
54 – Mon te zu ma
55 – Ni nhe i ras
56 – Nova Por te i ri nha
57- Novo Ho ri zon te
58 – Olhos D´Água
59 – Pa dre Car va lho
60 – Pai Pe dro
61 – Pa tis
62 – Pe dras de Ma ria da Cruz
63 – Pin tó po lis
64 – Pi ra po ra
65 – Pon to Chic
66 – Por te i ri nha
67 – Ri a cho dos Ma cha dos
68 – Rio Par do de Mi nas
69 – Ru be li ta
70 – Sa li nas
71 – San ta Cruz
72 – San to Anto nio do Re ti ro
73 – São Fran cis co
74 – São João da La gôa
75 – São João da Pon te
76 – São João das Mis sões
77 – São João do Pa cuí
78 – São João do Pa ra í so
79 – Ser ra nó po lis
80 – Ta i o be i ras
81 – Ubaí
82 – Uru cu ia
83 – Var gem Gran de do Rio Par do
84 – Vár zea da Pal ma
85 – Var ze lân dia
86 – Ver de lân dia

Su de ne em Mi nas – 2
(Vale do Je qui ti nho nha)

1 – Alme na ra
2 – Ange lân dia
3 – Ara çu aí
4 – Ari can du va
5 – Ban de i ra
6 – Be ri lo
7 – Ca cho e i ra do Pa jeú
8 – Ca pe li nha
9 – Ca raí
10 – Car bo ni ta
11 – Cha pa da do Nor te
12 – Co mer ci nho
13 – Co ro nel Mur ta

14 – Cou to de Ma ga lhães de Mi nas
15 – Da tas
16 – Di a man ti na
17 – Di vi só po lis
18 – Fe lí cio dos San tos
19 – Fe lis bur go
20 – Fran cis co Ba da ró
21 – Fran cis có po lis
22 – Ita ma ran di ba
23 – Ita o bim
24 – Itin ga
25 – Ja cin to
26 – Je ni pa po de Mi nas
27 – Je qui ti nho nha
28 – Jo a í ma
29 – Jor dâ nia
30 – José Gon çal ves Dias
31 – Leme do Pra do
32 – Ma la ca che ta
33 – Mata Ver de
34 – Me di na
35 – Mi nas No vas
36 – Mon te For mo so
37 – Mon te zu ma
38 – Novo Cru ze i ro
39 – Pa dre Pa ra í so
40 – Pal mó po lis
41 – Pe dra Azul
42 – Pon to dos Vo lan tes
43 – Rio do Pra do
44 – Rio Ver me lho
45 – Ru bim
46 – Sal to da Di vi sa
47 – San ta Ma ria do Sal to
48 – San to Anto nio Ja cin to
49 – Se na dor Mo des ti no Gon çal ves
50 – São Gon ça lo do Rio Pre to
51 – Ser ro
52 – Se tu bi nha
53 – Tur ma li na
54 – Ve re di nha
55 – Vir gem da Lapa

Su de ne no Nor te do Espí ri to San to
(Nor te Ca pi xa ba)

1 – Água Doce do Nor te
2 – Águia Bran ca
3 – Alto Rio Novo
4 – Bar ra de São Fran cis co
5 – Boa Espe ran ça
6 – Co la ti na
7 – Con ce i ção da Bar ra
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8 – Eco po ran ga
9 – Ja gua ré
10 – Li nha res
11 – Man te nó po lis
12 – Ma ri lân dia
13 – Mu cu ri ci
14 – Nova Ve né cia
15 – Pan cas
16 – Pe dro Ca ná rio
17 – Pi nhe i ros
18 – Por to Belo
19 – Rio Ba na nal
20 – São Ga bri el da Pa lha
21 – São Do min gos do Nor te
22 – São Ma te us
23 – So o re ta ma
24 – Vila Pa vão
25 – Vila Va lé rio

 O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) –
Nada mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en -
cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs.
Se na do res que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or -
di ná ria de ama nhã, dia 26, a re a li zar-se às 14 ho ras 
e 30 mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 123, de 1999 (nº 58/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do so bre
a Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço
Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da

Fe de ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em 21 de no vem -
bro de 1997, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2000, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

– 2 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 225, de 1999 (nº 109/99, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do para
im ple men ta ção das Dis po si ções da Con ven ção das
Na ções Uni das so bre o Di re i to do Mar, de 10 de de -
zem bro de 1982, so bre a Con ser va ção e Orde na -
men to de Po pu la ções de Pe i xes Tran zo na is e de Po -
pu la ções de Pe i xes Alta men te Mi gra tó ri os, con clu í da
em Nova York, em 4 de de zem bro de 1995, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2000, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Gil ber to Mes tri nho.

– 3 –

REQUERIMENTO Nº 6, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 6,
de 2000, de au to ria do Se na dor Ney Su as su na, so li ci -
tan do que so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de
1999-Complementar, além das Co mis sões cons tan -
tes do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 36 
mi nu tos.)
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr. 
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí -
nio.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 16, DE 2000

Fa cul ta a de du ção, na de cla ra ção de 
ren di men tos do Impos to de Ren da das
pes so as fí si cas, de des pe sas com me di -
ca men tos para uso pró prio de apo sen ta -
dos e pen si o nis tas com ida de igual ou
su pe ri or a ses sen ta anos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Esta lei al te ra a le gis la ção do Impos to
so bre a Ren da e Pro ven tos de Qu al quer Na tu re za,
para que, nos ter mos e con di ções do art. 2º, apo -
sen ta dos e pen si o nis tas com ida de igual ou su pe ri or 
a ses sen ta anos pos sam de du zir, na de cla ra ção
anu al de ren di men tos das pes so as fí si cas, des pe -
sas com me di ca men tos para uso pró prio.

Art. 2º O art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de de zem -
bro de 1995, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra -
ções:

Art. 8º ...................................................
..............................................................
II – ........................................................
a) aos pa ga men tos efe tu a dos, no ano

ca len dá rio, a mé di cos, den tis tas, psi có lo -
gos, fi si o te ra pe u tas, fo no a u dió lo gos, te ra pe -
u tas ocu pa ci o na is e hos pi ta is, bem como às 
des pe sas com exames la bo ra to ri a is, ser vi -
ços ra di o ló gi cos, apa re lhos or to pé di cos e
pró te ses or to pé di cas e den tá ri as, e ain da,
no caso de apo sen ta dos e pen si o nis tas
com ida de igual ou su pe ri or a ses sen ta
anos, às des pe sas com me di ca men tos
para uso pró prio;

..............................................................
§ 2º .......................................................
..............................................................
V – no caso de des pe sas com apa re -

lhos or to pé di cos e pró te ses or to pé di cas e
den tá ri as, bem como com me di ca men tos

para uso pró prio de apo sen ta dos e pen si o -
nis tas com ida de igual ou su pe ri or a ses sen -
ta anos, exi ge-se a com pro va ção com re ce i -
tuá rio mé di co e nota fis cal em nome do be -
ne fi ciá rio. (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

É no tó rio o abu si vo au men to dos me di ca men -
tos des de a im plan ta ção do Pla no Real. Con so an te
ma té ria re cém-publicada no Jor nal do Bra sil
(16-1-2000, Eco no mia, pág. 5), da dos do Con se lho
Re gi o nal de Far má cia do Dis tri to Fe de ral (CRF –
DF) re ve lam que, do iní cio do Pla no Real, em ju lho
de 1994, até ja ne i ro de 2000, os cem me di ca men tos
mais ven di dos no Bra sil ti ve ram, em mé dia, au men to 
no mi nal de 145,14%, con tra uma in fla ção de 85,30% 
no mes mo pe río do, apu ra da pelo Índi ce Na ci o nal de
Pre ços ao Con su mi dor Amplo – IPCA.

De fla ci o na dos, os pre ços pra ti ca dos por far -
má ci as e dro ga ri as apre sen ta ram au men to real de
31,60% aci ma da in fla ção ofi ci al. Con se qüen te men -
te, o fa tu ra men to da in dús tria de me di ca men tos
nes se pe río do pas sou de US$3,2 bi lhões, em 1994,
para US$11 bi lhões, no fi nal de 1999 – um au men to 
de 182,5%. A mé dia de pre ços dos tre zen tos me di -
ca men tos pes qui sa dos men sal men te pelo CRF –
DF su biu de US$3,20, em ju lho de 1994, para
US$6,90, em ja ne i ro de 2000.

O Go ver no se es qui va de qual quer ex pli ca ção
pla u sí vel quan to a jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pe los
la bo ra tó ri os para re a jus ta rem os pre ços de seus
pro du tos. A ques tão é ain da mais pa ten te, quan do
se sabe que, nes se mes mo pe río do, o pre ço da ma -
té ria-prima, no mer ca do in ter na ci o nal dos re mé di os
mais ven di dos, caiu em mé dia 49%. Por exem plo, o
va lor do di clo fe na co de po tás sio, usa do na ma ni pu -
la ção do Ca ta flam (an ti in fla ma tó rio) – o re mé dio
mais ven di do no País – foi ain da mais além: se gun -
do da dos do CRF – DF, caiu 75%. Uma que da bem
su pe ri or aos 50% da des va lo ri za ção cam bi al. Como
ex pli car, en tão, o au men to de 23,74% do mes mo
Ca ta flam, nes te pe río do?

Apo sen ta dos e pen si o nis tas, ido sos em ge ral,
com do en ças crô ni cas gra ves que exi gem con tro le
cons tan te, vêem, cada vez mais, es va ir-se a pers -
pec ti va de so bre vi da dig na e de vi da men te am pa ra -
da. Ma les crô ni cos, como a hi per ten são, a os te o po -
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ro se, o Mal de Alzhe i mer (do en ça ne u ro ló gi ca que
des trói áre as do cé re bro li ga das à me mó ria e pro vo -
ca pro ble mas mo to res) exi gem mo ni to ra men to e cu i -
da dos cons tan tes. Apo sen ta dos e pen si o nis tas,
prin ci pal men te, têm de se so cor rer da ca ri da de de
pa ren tes e ami gos para so bre vi ver. Sem sa be rem
como re a gir con tra os abu si vos au men tos, sim ples -
men te pri vam-se dos me di ca men tos, abre vi an do a
vida. Um su i cí dio len to, au xi li a do pela con jun tu ra
eco nô mi ca e so ci al.

É para mi no rar tão in jus ta si tu a ção que se
apre sen ta este pro je to de lei, na ex pec ta ti va de con -
tar com o apo io de nos sos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000. –
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, PSB – SE.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do Impos to de
Ren da das pes so as fí si cas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu
san ci o no a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Dis po si ções Pre li mi na res

Art. 1º A par tir de 1º de ja ne i ro de 1996 o
Impos to de Ren da das pes so as fí si cas será de ter mi -
na do se gun do as nor mas da le gis la ção vi gen te, com 
as al te ra ções des ta lei.

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

Art. 8º A base de cál cu lo do im pos to de vi do no
ano-calendário será a di fe ren ça en tre as so mas:

I – de to dos os ren di men tos per ce bi dos du ran -
te o ano-calendário, ex ce to os isen tos, os
não-tributáveis, os tri bu tá ve is ex clu si va men te na
fon te e os su je i tos à tri bu ta ção de fi ni ti va;

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O pro je -
to será pu bli ca do e re me ti do às Co mis são com pe -
ten te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 33, DE 2000

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 50, pa rá gra fos 2º
e 5º, in ci so XXXIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, se jam
for ne ci das pelo Mi nis tro das Mi nas e Ener gi as, Sr.
Ro dol fo Tou ri nho, as se guin tes in for ma ções so bre o 
de sas tre ca u sa do pelo va za men to na Re fi na ria de
Du que de Ca xi as:

1) có pi as das pla ni lhas dos in ves ti -
men tos da Pe tro brás em pro te ção am bi en -
tal, nos úl ti mos cin co anos;

2) có pi as dos de mons tra ti vos de gas -
tos da em pre sa em pu bli ci da de e di vul ga -
ção ex ter na, nos úl ti mos cin co anos, de ta -
lhan do o quan ti ta ti vo apli ca do em pu bli ci -
da de e di vul ga ção ex plo ran do te mas am bi -
en ta is. Acres cen tar ma te ri al im pres so de -
mons tra ti vo des te item ou gra va do, quan do 
cou ber;

3) có pia de do cu men tos que des cre -
vam os pro ce di men tos da em pre sa na pre -
ven ção de da nos am bi en ta is e na de tec ção
de si tu a ções de emer gên cia, bem como sua 
ces sa ção;

4) ex pli ca ções so bre o não-atendi-
men to emer gen ci al da si tu a ção de in ten so
va za men to de óleo du ran te ho ras, na ma -
nhã do dia 18-1-2000, se gun do no ti ciá rio da 
im pren sa;

5) des cri ção da es tru tu ra fun ci o nal e
or ga ni za ci o nal dos de par ta men tos, di re to ri -
as ou as se me lha dos des ti na dos es pe ci fi ca -
men te à pre ven ção e re pa ros de da nos am -
bi en ta is;
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6) em que con sis te o “pac to” en vol ven -
do am bi en ta lis tas, a Pre fe i tu ra do Rio e as
dos mu ni cí pi os atin gi dos pelo de sas tre na
ope ra ção de lim pe za da baía, no ti ci a do pe -
los jor na is do dia 24-1-2000;

7) do cu men tos que de mons trem as
ações de cur to, mé dio e lon go pra zos para
des po lu i ção da baía, re la ci o na dos a epi só di -
os de po lu i ção pro vo ca da pela em pre sa an -
te ri o res a ja ne i ro de 2000, na baía de Gu a -
na ba ra, com res pec ti va des cri ção e ava li a -
ção dos re sul ta dos;

8) des cri ção dos pro ce di men tos pre -
vis tos para a mi ti ga ção ou eli mi na ção da
po lu i ção pro vo ca do pelo der ra ma men to
de 1.260.000 li tros de óleo ocor ri do em ja -
ne i ro de 2000, in clu si ve es ti ma ti vas de
tem po ne ces sá rio à re cu pe ra ção do ecos -
sis tema;

9) do cu men tos com pro ba tó ri os e des -
cri ção dos pro blemas téc ni cos exis ten tes
nos du tos da Re fi na ria Du que de Ca xi as,
se jam re la ci o na dos à ina de qua ção do ter -
re no, con for me de cla ra ções fe i tas pela pre -
si den te da em pre sa aos jor na is e TVs, se -
jam re la ci o na dos à tu bu la ção, con for me
de nún cia for mu la da pelo jor nal Fo lha de
S.Pa u lo, do dia 24-1-2000, na pá gi na 4, da
se ção 4;

10) que pro vi dên ci as es tão sen do to -
ma das para evi tar ou tros aci den tes des sa
na tu re za;

11) por que a Re duc ain da não tem li -
cen ça de fun ci o na men to;

12) qua is as ra zões para a ma nu ten -
ção da Re duc na baía da Gu a na ba ra, já
con fir ma da como área de alto ris co am bi en -
tal e já in ten sa men te agre di da por po lu i ção;
e

13) como será fe i ta a com pen sa ção fi -
nan ce i ra dos pre ju í zos aos pes ca do res e
de ma is se to res da eco no mia atin gi dos pelo
aci den te.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000. –

 Se na do ra Ma ri na Sil va, Lí der do Blo co de
Opo si ção.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
na for ma do in ci so III do art. 216 do Re gi men to Inter -
no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa -
tro cí nio.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 34, DE 2000

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do in ci so II, do art. 336, do Re gi -
men to Inter no, re que re mos ur gên cia para o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 57, de 1999, que dis ci pli na o
re gi me de em pre go pú bli co do pes so al da ad mi nis -
tra ção fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000. –
Já der Bar ba lho – Sér gio Ma cha do – José Ro ber -
to Arru da – Fran ce li no Pe re i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re -
que ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia,
na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do Re gi -
men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Encer -
rou-se on tem o pra zo para apresen ta ção de emen -
das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 60, de 1999 (nº
3.808/97, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que ins ti tui o
Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de Te le co -
mu ni ca ções. 

À ma té ria fo ram ofe re ci das seis emen das. 

O pro je to vai à Co mis são dos Ser vi ços de
Infra-estrutura, para exa me do pro je to e das emen -
das, re tor nan do em se gui da à de Assun tos Eco nô -
mi cos, para exa me das emen das.

São os se guin tes as emen das ofe re ci das:
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O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Fran ce li no Pe re -
i ra por vin te mi nu tos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho
de Mi nas Ge ra is, meu Esta do, para fa lar da 3ª Mos tra
de Ci ne ma de Ti ra den tes e da Co mis são Espe ci al do
Ci ne ma, cri a da por esta Casa, pre si di da pelo Se na -
dor José Fo ga ça e ten do como Re la tor o Se na dor que 
lhes fala des ta tri bu na.

A 3ª Mos tra de Ci ne ma de Ti ra den tes vem sen -
do am pla men te di vul ga da pela mí dia em Mi nas e no
País. Vem re ce ben do a aten ção de Mi nas in te i ra e de
ci ne as tas, pro du to res e exi bi do res de ci ne ma de todo
o País. A ex pec ta ti va tem sido, des de o pri me i ro ins -
tan te, de um gran de even to no es pa ço cul tu ral de Mi -
nas e do Bra sil, en vol ven do en tre 30 mil a 40 mil pes -
so as na bela e his tó ri ca ci da de de Ti ra den tes. 

As mos tras an te ri o res re a li za das em Ti ra den tes
ti ve ram am pla re per cus são, au men tan do ain da mais
o in te res se, a ad mi ra ção e o mo vi men to tu rís ti co na -
que la ci da de e na re gião. 

Ago ra, a 3ª Mos tra abriu-se em cli ma de fes ta e
gran de en tu si as mo do pú bli co, com a pre sen ça de
Lú cia Ro cha, mãe de Gla u ber Ro cha, Lú cia Ca mar -
go, Se cre tá ria de Cul tu ra do Esta do do Pa ra ná, Ivan
Ri be i ro de Oli ve i ra e Edson José Vi di gal Pa u luc ci,
pre si den te e di re tor da Te le mar, e Car los Re i chen -
bach, gran de ci ne as ta e ho me na ge a do da no i te. 

A Co mis são Espe ci al do Ci ne ma está par ti ci -
pan do do even to. Con vi da do, fui a Ti ra den tes, na
con di ção de Re la tor da Co mis são e com o ob je ti vo de
acom pa nhar de per to, en vol ver-me no cli ma e sen tir o 
pul so de um im por tan te acon te ci men to des ti na do à
pro mo ção do ci ne ma na ci o nal. 

Cou be-me a hon ra de pre si dir a ses são de aber -
tu ra da pro gra ma ção e dos tra ba lhos, sen do, ao fi nal,
agra ci a do com o tro féu da 3ª Mos tra. O ca ri nho a nós
de mons tra do por to dos os pre sen tes bem ates ta va a
im por tân cia e a re cep ti vi da de com que o povo do ci -
ne ma vê os tra ba lhos da nos sa Co mis são Espe ci al
nes ta Casa. 

Por ser um acon te ci men to que se re a li za em Mi -
nas, em pe nhei-me pes so al men te pela re a li za ção
des sa 3ª Mos tra, even to cul tu ral que vai trans cor ren -
do sob or ga ni za ção exem plar, efi ciên cia, des con tra -
ção, en tu si as mo, ale gria e pa i xão.

A Mos tra vem sen do or ga ni za da, des de a sua
pri me i ra edi ção em 1998, por Qu in ti no Var gas e Ra -
quel Hal lak d’Angelo, jo vens di re to res da em pre sa

Uni ver so Pro du ções, se di a da em Belo Ho ri zon te,
com o apo io da Se cre ta ria de Au di o vi su al do Mi nis té -
rio da Cul tu ra e com o pa tro cí nio da em pre sa de te le -
co mu ni ca ções Te le mar, do seu pre si den te, Ivan Ri -
be i ro de Oli ve i ra, e do seu Di re tor de Inte gra ção
Empre sa ri al, Edson José Vi di gal Pa u luc ci. 

Pres ti gi ou a Mos tra de Ti ra den tes o Go ver na dor 
de Mi nas, Ita mar Fran co, e seu Se cre tá rio de Cul tu ra,
Ânge lo Osval do. 

Entre 30 e 40 mil pes so as par ti ci pa rão da Mos -
tra, aber ta a to dos e gra tu i ta. Nos oito dias do pe río do, 
29 lon gas-metragens e 42 cur tas-metragens se rão
mos tra dos. Trin ta e nove ví de os se rão exi bi dos. Deus 
e o Di a bo na Ter ra do Sol, ele i to o fil me do Sé cu lo XX
por 36 crí ti cos e es pe ci a lis tas, e mais cin co fil mes que 
me lhor re pre sen tam a ci ne ma to gra fia na ci o nal se rão
mos tra dos.

A vi a gem a Ti ra den tes pos si bi li tou-me re u nir
com os re a li za do res de even tos au di o vi su a is lá pre -
sen tes, ou vin do suas pre o cu pa ções, pro pos tas e so li -
ci ta ções. Par ti ci pa ram des sa re u nião Esdras Ru bim,
Zita Car va lho sa, Clo ris de S. Fer re i ra, Luiz Car los La -
cer da, Edi na Fuji, Mo e ma Mül ler, Ana Jar dim e Lú cia
Ro cha. 

Esse foi um en con tro fe liz por que, en tre os pro -
je tos dos re a li za do res es ta va, pre ci sa men te, o da sua 
apro xi ma ção com a Co mis são Espe ci al do Ci ne ma
no Se na do Fe de ral.

Na con di ção de re la tor des sa Co mis são, pude,
en tão, re ce ber das mãos de Esdras Ru bim o pro je to
dos es ta tu tos e a de cla ra ção dos pro pó si tos do Fó -
rum Na ci o nal dos Orga ni za do res de Even tos Au di o vi -
su a is bra si le i ros, en ti da de lan ça da no ano pas sa do,
no Rio Gran de do Sul, du ran te o 27º Fes ti val de Ci ne -
ma de Gra ma do.

Esse Fó rum é re pre sen ta ti vo do se tor e sur giu
para ar ti cu lar e for ta le cer os even tos au di o vi su a is no
atu al qua dro de tran si ção por que pas sa a ati vi da de
au di o vi su al no Bra sil.

São, ao todo, 45 os even tos do ca len dá rio na ci -
o nal, a co me çar pela Mos tra de Ti ra den tes, re a li za da
em ja ne i ro, e a ter mi nar com os fes ti va is de Na tal,
Ron dô nia e Te re si na, em de zem bro. 

Os fes ti va is e mos tras tra zem ine gá ve is con tri -
bu i ções como: a am pli a ção do pú bli co de pro du ções
na ci o na is, for ma ção de no vas pla téi as, di vul ga ção de 
obras na ci o na is e es tran ge i ras de me lhor qua li da de,
es tí mu lo a no vos ta len tos e à pro du ção de no vas
obras, agre ga ção de va lor às obras au di o vi su a is e
aber tu ra de es pa ço para a re a li za ção de ne gó ci os. 
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Para um ma i or de sen vol vi men to dos fes ti va is e
mos tras no Bra sil, os seus re a li za do res es tão a re i vin -
di car qua tro pon tos prin ci pa is: a ele va ção para 100%
do be ne fí cio da Lei Rou a net; a in di ca ção de um re pre -
sen tan te dos fes ti va is para a Co mis são Na ci o nal do
Ci ne ma no Mi nis té rio da Cul tu ra; a par ti ci pa ção do
Fó rum na Co mis são Espe ci al do Ci ne ma no Se na do
Fe de ral e a ma nu ten ção do apo io fi nan ce i ro da Se -
cre ta ria para o de sen vol vi men to do au di o vi su al do
MinC.

Essas as qua tro re i vin di ca ções prin ci pa is, e eu
tive a gra ta sa tis fa ção de co me çar a aten dê-las, ao
en ce tar o diá logo da Co mis são Espe ci al do Ci ne ma
com os re a li za do res dos even tos au di o vi su a is.

Sr. Pre si den te, a sen sa ção dos que es ti ve mos
em Ti ra den tes foi de acon che go. Ci da de his tó ri ca,
char mo sa, in ti mis ta, den tro de tan tos ou tros ad je ti vos
que evo ca, Ti ra den tes ins pi ra a em pa tia en tre os pro -
du to res, di re to res, re a li za do res da mos tra, ato res e
pú bli co num cli ma na tu ral de con gra ça men to.

Sen tar-se de fren te a uma tela de ci ne ma, em
pra ça pú bli ca, o céu es tre la do so bre a ca be ça, den tro
de um ce ná rio que nos vem da his tó ria e da na tu re za,
das mon ta nhas é, sem dú vi da, uma gran de emo ção.

Para mu i tas das pes so as ali pre sen tes, as ses -
sões po dem ter sido o pri me i ro fler te de um pro mis sor
ca sa men to com o ci ne ma de nos so País, sua cul tu ra
e a ci da da nia. Exer ci tar nos so ”amor pró prio de ci da -
dãos bra si le i ros“, ter or gu lho da cri a ti vi da de e da pro -
du ção do nos so País são atos bá si cos para er guer -
mos a Na ção.

A Mos tra de Ci ne ma cria, ali, uma opor tu ni da de
sin gu lar para o povo da ci da de, da re gião, de todo o
Esta do e do País. Ir à Mos tra de Ti ra den tes é uma ex -
pe riên cia in co mum para o País e para o nos so ci ne -
ma.

Vol ta re mos a Ti ra den tes no fim des ta se ma na
para par ti ci par do en cer ra men to e das co me mo ra -
ções da bela e im por tan te Mos tra de Ci ne ma.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª

tem a pa la vra pela or dem.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela or -

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta -
ria que V. Exª me ins cre ves se para uma co mu ni ca ção 
ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to, Se na dor Ro ber to Fre i re, em pri me i ro lu -
gar, e dis po rá de cin co mi nu tos na pror ro ga ção da
Hora do Expe di en te.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
tem a pa la vra pela or dem.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pela or dem. 
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a mi -
nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to, Se na dor Álva ro Dias.

O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª.

O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE. Pela or -
dem sem re vi são do ora dor.) – Gos ta ria de de mons -
trar a mi nha sa tis fa ção pelo quo rum da Casa hoje de
76 Se na do res. A ses são co me çou de po is das 16 ho -
ras, mas mos tra a pre sen ça ma ci ça dos Se na do res. 

Não vejo, po rém, re gis tra da no pa i nel a pre sen -
ça do Lí der do Go ver no, Se na dor José Ro ber to Arru -
da. Gos ta ria de sa ber da Pre si dên cia se o no bre Se -
na dor re gis trou a jus ti fi ca ti va da sua au sên cia na ses -
são que ora se re a li za.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor
Car los Wil son, a Mesa ob ser va as jus ti fi ca ti vas apre -
sen ta das pe los Srs. Se na do res após o en cer ra men to
da ses são, até por que ain da há tem po para que o Se -
na dor José Ro ber to Arru da com pa re ça aos tra ba lhos
des ta tar de. 

Espe ro que V. Exª es te ja in for ma do da for ma
como de se ja va.

Con ce do a pa la vra, por 20 mi nu tos, ao Se na dor
Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA  (PMDB – ES. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – 
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nós que mi li ta -
mos na vida pú bli ca con vi ve mos qua se que di a ri a -
men te, se ma nal men te, men sal men te com an jos e de -
mô ni os. Re ce be mos da que les que re pre sen ta mos
um elo gio quan do con se gui mos um re cur so para o
Esta do, quan do apro va mos um pro je to de lei ou me -
lho ra mos a le gis la ção do País. Os de mô ni os, ter rí ve -
is, são aque les que de vez em quan do fus ti gam, ata -
cam e, es con di dos na mo i ta, na som bra, ati ram-nos
in jú ri as mais in fa man tes do que po de mos su por tar. 

Esta se ma na es tou con vi ven do com de mô ni os.
A re vis ta IstoÉ , que ul ti ma men te vem des fe chan do
vi o len tos ata ques con tra po lí ti cos ca pi xa bas e con tra
o Esta do do Espí ri to San to, pu bli ca uma ma té ria na
qual me apon ta para a Na ção como in te gran te de
uma or ga ni za ção cri mi no sa do Esta do. E me apre -
sen ta em uma fo to gra fia em que o Mi nis tro da De fe sa
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leva um tiro, uma ou tra per so na li da de leva dois ti ros e 
eu, três. E faz acu sa ções, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs.
Se na do res, ba se a das em um do cu men to que não
exis te. Apre sen ta como base da exe cra ção que faz
con tra mim um bo le tim se cre to que te ria sido re di gi do
pela PM2 – Po lí cia Se cre ta do Esta do do Espí ri to
San to, em 1989.

Se gun do a re vis ta, o bo le tim é ba se a do em in -
for ma ção que te ria sido pas sa da à PM2 pelo en tão
De le ga do da Po lí cia Fe de ral no Espí ri to San to, Dr.
Oscar Ca mar go. A re vis ta traz mi nha fo to gra fia na
capa e me ata ca mo ral men te, e tudo é ba se a do nes -
se pa pel.

Ve jam V. Exas – tive aces so ao tal pa pel –, o do -
cu men to não tem ne nhu ma as si na tu ra; ape nas um
ca rim bo se cre to. Nin guém o re di giu; nin guém se res -
pon sa bi li za por ele. O do cu men to, co var de, apó cri fo,
num de ter mi na do mo men to, de po is de fa zer as acu -
sa ções, traz uma fra se que re ve la a ma lí cia com que
a ar gu men ta ção foi en gen dra da. O es cri tor des se bo -
le tim apó cri fo atri bui as in for ma ções so bre mim ao Dr. 
Oscar Car va lho, da Po lí cia Fe de ral. 

Leio: ”Como não apre sen tou nada de con cre to,
ape nas acu sa ções sem pro vas, que pro vo ca ram re a -
ções, o des gas te da fi gu ra do Su pe rin ten den te da Po -
lí cia Fe de ral é ine vi tá vel“.

Será que aque les que le va ram esse do cu men to
ao re pór ter não lhe mos tra ram que, além de não ter
as si na tu ra e ser fal so, con ti nha a res sal va de que não 
ha via ne nhu ma pro va? Será que en ga na ram o re pór -
ter da Re vis ta? Ou será que o re pór ter omi tiu – e aí é
gra ve – a exis tên cia des se pa rá gra fo que diz que não
há ne nhu ma pro va?

Não pára aí. Entre as inú me ras ma ni fes ta ções
que ve nho re ce ben do du ran te toda a se ma na, de au -
to ri da des, de todo mun do, fui sur pre en di do por uma
car ta que o De le ga do da Po lí cia Fe de ral, Dr. Oscar
Ca mar go, que é ci ta do como au tor do do cu men to,
man da para a re vis ta IstoÉ . A ele é atri bu í da a au to ria 
do do cu men to fal so. E o De le ga do da Po lí cia Fe de ral
do Espí ri to San to, que é apo sen ta do e es ta va em São 
Pa u lo, man da uma car ta para a Re vis ta Isto É, a qual
tive aces so. Pas so a ler a có pia: 

”Na con di ção de Su pe rin ten den te Re -
gi o nal do De par ta men to da Po lí cia Fe de ral
do Espí ri to San to, fiz cum prir de ter mi na ção
mi nis te ri al no sen ti do de ave ri guar ati vi da -
des re la ci o na das ao nar co trá fi co, fur to de
ve í cu los e cri mes e man dos em ocor rên cia
na que le Esta do nos idos de 1989.“

E vai his to ri an do:

“Des sa for ma, todo o tra ba lho in ves ti -
ga ti vo que re sul tou da no tí cia-crime foi ime -
di a ta men te co mu ni ca do à au to ri da de ju di -
ciá ria com pe ten te, es ta du al e fe de ral, atra -
vés de in qué ri tos po li ci a is, to dos de vi da -
men te fis ca li za dos e acom pa nha dos por re -
pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co, em ra -
zão do al can ce e da am pli tu de das in ves ti -
ga ções.”

E diz aqui o De le ga do, a quem é atri bu í da toda 
essa ig no mí nia, essa in fâ mia, essa lama que ati ra -
ram so bre mim:

“Em ne nhum mo men to de tais in ves ti -
ga ções, am pla men te di vul ga das, es bar ram
no nome do ilus tre Se na dor Ger son Ca ma -
ta, de in ve já vel e ili ba da car re i ra po lí ti ca no
Esta do. O nome do des ta ca do po lí ti co não
cons tou em ne nhum pro ce di men to in ves ti -
ga tó rio re me ti do à Jus ti ça e a meu sa ber na
con di ção ou de in di ci a do ou de in ves ti ga do.”

Então, ve jam Vos sas Exce lên ci as. Pro du zi ram
um do cu men to fal so, sem as si na tu ra, re pi to, ba se a do 
na de cla ra ção de um de le ga do que nun ca fez as de -
cla ra ções e que foi à Re vis ta es cla re cer que são fal -
sas, por que nun ca fui se quer in di ci a do ou in ves ti ga -
do, e pro cla mar mi nha vida po lí ti ca ili ba da.

Sr. Pre si den te, isso es con de, no atu al re gi me
de mo crá ti co bra si le i ro, dis tor ções gra vís si mas.
Obser ve V. Exª: no pe río do dos mi li ta res, fui ra di a lis -
ta, jor na lis ta e po lí ti co. Tive opor tu ni da de de vi si tar
com pa nhe i ros pre sos nos quar téis, mas nun ca um
De le ga do de Po lí cia Fe de ral ou um Co man dan te Mi li -
tar jul gou-me ter ro ris ta por que vi si tei al guém acu sa do 
de ter ro ris mo, ou acu sou-me de sub ver si vo por que vi -
si tei al guém acu sa do de sub ver são. Mas, no re gi me
de mo crá ti co, de po is da Cons ti tu i ção de 1988, des co -
bre-se que, nos po rões do Pa lá cio do Go ver no do
Espí ri to San to, fun ci o ná ri os pú bli cos – e o pior, po li ci -
a is – eram pa gos com di nhe i ro do Go ver no do Esta do
e, por tan to, do con tri bu in te, para pro du zir peça in fla -
ma tó ria se cre ta, sem ne nhu ma as si na tu ra, con tra ad -
ver sá ri os po lí ti cos.

Isso é ex tre ma men te gra ve. Por isso, es tou pe -
din do ao atu al Go ver na dor, José Iná cio – não foi no
tem po dele, pois as su miu re cen te men te – que abra
uma in ves ti ga ção. Te mos que des co brir quem pro du -
zia es ses do cu men tos e quem era o cri mi no so que
man da va pro du zir es ses do cu men tos nos po rões do
Pa lá cio. Qu e ro tam bém que abram to dos os ar qui vos
des ses do cu men tos se cre tos, para que eu te nha
aces so a eles, por que pode ha ver acu sa ções con tra
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mim ou ou tro ci da dão do Espí ri to San to que fi ca ram
20 anos es con di das. 

Obser vem que quem toma tais ati tu des não
apa re ce, não mos tra o ros to, não tem nome. Os re -
pór te res do Espí ri to San to co nhe cem a vida do Esta -
do; por isso não re ce bem do cu men tos apó cri fos. Le -
vam-nos para os jor na lis tas de fora que vão ao Esta -
do. Na ver da de, quan do ten tam in fa mar-me des sa
ma ne i ra fa zem uma cam pa nha con tra o Esta do do
Espí ri to San to. Tra tam os ci da dãos Esta do como se
to dos fos sem as sas si nos, nar co tra fi can tes, en vol vi -
dos em cri mes, pre ju di can do-os eco no mi ca men te e
em seu re la ci o na men to com a au to ri da des fe de ra is.
Fi quei sa ben do que o Mi nis tro Vel lo so, de po is da in fâ -
mia que fi ze ram con tra sua pes soa, afir mou que não
vol ta rá ao Esta do, onde é que ri do e pos sui um apar ta -
men to onde pas sa va suas fé ri as de ve rão. Na ten ta ti -
va de atin gir-me, na ân sia de fa zer car re i ra po lí ti ca,
de des tru ir-me, de in fa mar-me, aca bam pre ju di can do
tam bém o Esta do do Espí ri to San to. Lá apa re cem,
en tre as acu sa ções, uma agen da fal sa que, se gun do
cons ta, foi ti ra da da casa de um in dus tri al do Espí ri to
San to acu sa do por um cri me. Até a pre sen te data, no
in qué ri to ori gi nal, tal agen da não apa re ce. Só exis te
na mão de al guns jor na lis tas de fora do Esta do. Na
agen da cons ta que, em 1988, um in dus tri al do Espí ri -
to San to aju dou can di da tos do PMDB que eram li ga -
dos à mi nha pes soa. Cla ro, os can di da tos do PMDB
nor mal men te são li ga dos a mim. Ago ra, não apa re ce
em ne nhum mo men to que fui pe dir um re cur so. Ora,
em 1988 – épo ca em que eu não era can di da to, e as
ele i ções eram mu ni ci pa is –, con tri bu iu para al guns
can di da tos do PMDB, em 1993 ele foi acu sa do, mas
não foi ain da con de na do. E ain da le van to dú vi das so -
bre a ve ra ci da de da agen da, já que pro vei que esse
do cu men to é fal so. Então que tipo de li ga ção se pode
fa zer numa ho ras des sas? 

Ve jam V. Exªs que rui por ter ra e se trans for ma
aqui lo que pa re cia um li be lo numa ver da de i ra in fâ -
mia. Os cri mi no sos são aque les que ten ta ram jo gar
so bre mim uma cul pa, pro du zin do es ses do cu men tos
fal sos. Eles são co var des, não apa re cem, se es con -
dem, não têm co ra gem de acu sar, por que sa bem que
tudo não pas sa de uma in fâ mia, uma men ti ra. E não
têm co ra gem de di zer aos re pór te res do Espí ri to San -
to que me co nhe cem e co nhe cem ou tras fi gu ras. Hoje 
o tra di ci o nal jor nal A Ga ze ta, do Espí ri to San to, de
ma i or cir cu la ção em todo o Esta do, e apo i a do pela
Rede Glo bo, com mais de dez emis so ras de rá dio,
lan ça um rep to a es ses in fa man tes num ma gis tral edi -
to ri al, di ga-se de pas sa gem. Diz ele: 

”Não sen do a cam pa nha ape nas con -
tra Elcio, pa re ce mais uma es ca la da para a
des mo ra li za ção dos po lí ti cos do Espí ri to
San to, com acu sa ções apres sa das, sem o
de vi do em ba sa men to e con se qüen te men te
ir res pon sá ve is. Algum pe que no gru po es ta -
ria que ren do lim par o ter re no, ati ran do to dos 
os con cor ren tes ao mes mo mon te de en tu -
lho, de sor te que só ele, ape nas ele, o pe -
que no gru po, so bre vi ves se in có lu me ao mar 
de lama que está cons tru in do com as suas
de nún ci as“.

Mas o jor nal vai mais lon ge. Ve jam que rep to
que o jor nal lan ça aos ho mens de vida pú bli ca no
Espí ri to San to. Diz aqui o jor nal A Ga ze ta, com a res -
pon sa bi li da de do jor nal mais res pe i ta do do Esta do:

”Está na hora de pe dir um bas ta e de
co brar res pon sa bi li da des. Não é pos sí vel
que se con ti nue im pu ne men te a lan çar mais 
e mais car ne aos leões. Ho mens de bem
es tão sen do ul tra ja dos, des mo ra li za dos,
pos tos em uma pe ni tên cia de so fri men tos
sem li mi tes.

Será ne ces sá rio des co brir a quem in -
te res sa essa de sor dem ins ti tu ci o nal. Quem
pre ten de ser o her de i ro de ter ra ar ra sa da
que hoje se plan ta? Fa re mos isso“ – ve jam
o que diz o jor nal – ”con vo can do to dos os
po lí ti cos in flu en tes do Esta do a re a gir con tra 
tan ta ini qüi da de. Os que ca la rem a sua pa -
la vra de apo io à con de na ção des ses atos
po de rão ser in clu í dos no rol dos prin ci pa is
sus pe i tos“.

É esse o rep to que o jor nal lan ça e que, na
ver da de, pen so que é o Esta do in te i ro que o faz.

Ain da há ou tros as pec tos aqui. Não fica nis so. A
Fe de ra ção do Co mér cio do Esta do do Espí ri to San to
faz tam bém um li be lo vi o len to con tra isso ao exi gir
que os au to res des sas de nún ci as apa re çam. O
PMDB do Pa ra ná me en via ma té ria, as sim como a
Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Espí ri to, que
diz: 

“A Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do 
do Espí ri to San to, ma ni fes tan do a opi nião
de toda a sua di re to ria, de to dos os sin di ca -
tos e, acre di ta mos, de to dos os seus mi lha -
res de as so ci a dos, de se ja ma ni fes tar a V.
Exª o mais ir res tri to apo io con tra a in ju ri o sa
pu bli ca ção fe i ta pela re vis ta.

La men ta mos pro fun da men te que al -
guns ir res pon sá ve is apro ve i tem-se das li -
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ber da des de mo crá ti cas em que vi ve mos
para de ne grir a ima gem de fi gu ras do mais
ele va do res pe i to, como V. Exª.”

De modo que te nho da Fe de ra ção do Co mér -
cio do Esta do do Espí ri to San to um li be lo con tra es -
sas pes so as que co var de men te pra ti cam tais atos.

Numa hora como esta, fico im po ten te. Sou le va -
do à exe cra ção pú bli ca na ci o nal com da dos fal sos.
To das as en ti da des do meu Esta do me ma ni fes tam
apo io.

Qual o re pa ro que pos so ob ter des sa re vis ta?
Pri me i ro, para pro ces sá-la, te nho de ir a São Pa u lo. V. 
Exªs sa bem que, em São Pa u lo, es tão os me lho res
ad vo ga dos do Bra sil, mas tam bém os que co bram
mais caro. Um, por exem plo, pe diu-me R$60 mil para
fa zer a pri me i ra in ter pe la ção. É o equi va len te a oito
sa lá ri os meus. Vivo des se sa lá rio.

Tor na mo-nos, en tão, im po ten tes di an te das
pes so as que nos in fa mam. A lei pre ci sa ser mu da da.
Se moro no Espí ri to San to e a re vis ta que me ofen deu 
cir cu la na que la ci da de, po de ria ter o di re i to de pro -
ces sá-la na que le lo cal ou de pe dir pu bli ca men te, nes -
te Se na do, que ela te nha um ato de cons ciên cia pú bli -
ca, que, di an te da de mons tra ção de que os do cu men -
tos não são ver da de i ros, ela diga: ”Fo mos en ga na dos 
por es ses pes ca do res de águas tur vas, por es ses in -
fa man tes. Le va mos seu nome à exe cra ção e es ta -
mos lhe pe din do des cul pas. Re co nhe ce mos a car ta
do de le ga do.“ Mas V. Exªs sa bem, eles pu bli cam as
des cul pas na Car ta ao Le i tor, que nin guém lê. Da qui a 
10 ou 20 anos pode ocor rer isso.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re cen te -
men te ga nhei uma ação con tra a Fe de ra ção Na ci o nal 
dos Jor na lis tas. Fui di re tor des sa fe de ra ção que, há
13 anos, pu bli cou, em um pe que no jor nal, um ar ti go
in fa man te con tra mim. Entrei com uma ação e ago ra a 
ga nhei. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já man dou para
exe cu ção à sede da Fe de ra ção: R$77 mil pe din do
des cul pas.

Isso de mo rou 13 anos, por que eles têm um sis -
te ma in te res san te: eles ar ran jam uma tes te mu nha no
Acre, uma tes te mu nha no Rio Gran de do Sul – te mos
que ver na le gis la ção, por que isso não pode con ti nu ar 
a exis tir – e uma tes te mu nha no Pará. V. Exª sabe: vai 
a car ta pre ca tó ria para ou vir a tes te mu nha no Rio
Gran de do Sul, pas sam-se dois anos e aca bou. Pre -
clu são. Mas a nos sa hon ra tem pre clu são?

É a per gun ta que de ve mos fa zer a to dos nós,
por que ocor reu co mi go, já ocor reu com mu i tos co le -
gas aqui e pode ocor rer com ou tros.

A Srª Lu zia To le do (PSDB – ES) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ouço 
com pra zer a Se na do ra Lu zia To le do, mi nha co le ga
de re pre sen ta ção.

A Srª Lu zia To le do (PSDB – ES) – A mi nha in -
dig na ção é tão gran de, Se na dor Ger son Ca ma ta, que 
não que ro, nes te mo men to, de mons trá-la sen ta da.
Qu e ro fi car em pé, por que o que acon te ceu com V.
Exª, com o Mi nis tro Elcio Alva res e com o Mi nis tro
Vel lo so é uma cam pa nha que es tão fa zen do con tra o
Esta do do Espí ri to San to. 

Di fa mar Se na dor Ger son Ca ma ta, que já foi
apro va do nas ur nas como Ve re a dor pelo povo ca pi -
xa ba, pelo povo de Vi tó ria; foi apro va do pelo povo do
Esta do como De pu ta do Esta du al; apro va do como
De pu ta do Fe de ral, Go ver na dor do Esta do; com uma
his tó ria no Espí ri to San to – até hoje, V. Exª tem o
nome de Go ver na dor Ger son Ca ma ta no Esta do do
Espí ri to San to –, Se na dor por duas ve zes, e vem uma 
cam pa nha ape nas por que o nome de V. Exª apa re ceu 
numa agen da.

O SR. GERSON CAMATA  (PMDB – ES) – Fal -
sa, Exce lên cia.

A Srª Lu zia To le do (PSDB – ES) – Fal sa! Numa 
su pos ta agen da fal sa! A mí dia trou xe para o Bra sil in -
te i ro a fi gu ra do Se na dor Ger son Ca ma ta. So li da ri -
zo-me com V. Exª, Se na dor Ger son Ca ma ta, o que já
fiz na nos sa im pren sa lo cal. Nes te Se na do Fe de ral, a
Casa mais de mo crá ti ca des te País, di go-lhe que o
povo po ti guar, nes te mo men to, está in dig na do. Te nho 
pena dos que fi ze ram isso com V. Exª, cu jos no mes
to dos sa bem. Esse epi só dio não veio à tona de gra ça, 
como tam bém não vi e ram à ba i la os no mes do
ex-Ministro Elcio Alva res e do Mi nis tro Vel lo so, ami go
do Espí ri to San to e que, em bo ra mi ne i ro, di zia ser do
nos so Esta do, po rém hoje diz cla ra men te que para lá
não vol ta. Então, te mos um Go ver na dor que está
mos tran do ge ren ci a men to, que res ta be le ceu aqui lo
de que mais pre ci sá va mos, e ago ra o Espí ri to San to
está no rumo cer to. Mas como fa zê-lo, Se na dor Ger -
son Ca ma ta, no bre Pre si den te, se o nos so nome e o
do Esta do do Espí ri to San to, aben ço a do até na sua
de no mi na ção, só es tão hoje nas pá gi nas di fa ma tó ri -
as des te País in te i ro. So li da ri zo-me com V. Exª, Se -
na dor Ger son Ca ma ta. Vol ta rei à tri bu na para fa lar
so bre o as sun to. Se na dor Ger son Ca ma ta, quan to
mais eles fa la rem, mais V. Exª será que ri do no nos so
Esta do, por que lá V. Exª é um mito, e to dos sa bem
dis so. Mu i to obri ga da.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na do ra Lu zia To le do. Se eu ti ver que
pe dir que a re vis ta cor ri ja a ca lú nia fe i ta con tra mim,
te nho que me qua li fi car: nome, car te i ra de iden ti da de, 
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re si dên cia. Eles não; pe gam um pa pel apó cri fo e po -
dem fa zer o di a bo con tra mim. Está er ra do isso. Pen -
so que as pes so as de ve ri am ter do cu men tos tam bém
e usá-los cor re ta men te, não como fa zem. Para ir con -
tra, te nho que me qua li fi car; eles, para vi rem con tra
mim, não pre ci sam se qua li fi car, sa ber de onde veio a
in for ma ção – e tem a tal de fon te se cre ta, que não
fala. Isso me ma goa mu i to, fi ca mos im po ten tes di an te 
de algo que atin ge todo o Bra sil. No Espí ri to San to as
pes so as riem, não acre di tam, mas fora de lá, aque les
que não me co nhe cem po dem acre di tar, e eu só te -
nho esta tri bu na para me de fen der.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSDB – ES) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, so li ci to um apar te a V. Exª.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) –
Ouço, com mu i to pra zer, meu com pa nhe i ro de Ban -
ca da, Se na dor Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSDB – ES) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, que ro dar um de po i men to que con si -
de ro im por tan te, pri me i ra men te trans mi tin do mi nha
so li da ri e da de a V. Exª, em meu nome e em nome de
um imen so con tin gen te de ca pi xa bas que te nho a
hon ra de re pre sen tar. So li da ri e da de em fun ção dos
epi só di os que V. Exª aca ba de des cre ver na tri bu na
do Se na do. Pen so que devo dar um de po i men to da
mi nha tra je tó ria pes so al. Con vi vo com V. Exª – acre di -
to eu – des de o iní cio da dé ca da de 80.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Já fo -
mos ali a dos e, de po is, ad ver sá ri os.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSDB – ES) – Já es ti ve -
mos em cam pa nhas no mes mo pa lan que, como em
1982, num pro ces so im por tan te da re no va ção po lí ti ca 
do nos so Esta do, de po is de um pe río do lon go sem
ele i ções para Go ver na dor do Esta do, e já es ti ve mos
em pa lan ques se pa ra dos, como ago ra mes mo, nes se 
úl ti mo ple i to ele i to ral, quan do V. Exª op tou por apo i ar
um ou tro can di da to ao Se na do. Em to dos es ses anos
de con vi vên cia – e na vida pú bli ca, nor mal men te, há
mu i ta in for ma ção, con ver sa-se com di ver sas pes so -
as, re ce bem-se mu i tas de nún ci as apó cri fas, anô ni -
mas e ino mi na das –, em ne nhum mo men to des sa tra -
je tó ria, vi o nome de V. Exª en vol vi do em algo re la ti vo
a pro ble mas de cri me or ga ni za do no nos so Esta do,
de vi o lên cia ou de qual quer tipo de ação nes se sen ti -
do. Acre di to ser im por tan te dar este de po i men to, mas 
sem so fis mar a re a li da de. Te mos pro ble mas no Espí -
ri to San to.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Em
todo Esta do.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSDB – ES) – Não po de -
mos ta par o sol com a pe ne i ra. Te mos pro ble mas no
Espí ri to San to. So mos re pre sen tan tes do nos so Esta -

do; aca bei de ser ele i to, há um ano, Se na dor, com
uma be lís si ma vo ta ção, e te mos res pon sa bi li da des.
Há pro ble mas gra ves no Espí ri to San to, e eles pre ci -
sam ser cor ri gi dos. Há im pu ni da de no Espí ri to San to? 
Há. Se não hou ves se, os in di ca do res de ho mi cí dio na 
re gião da gran de Vi tó ria não se ri am os ma i o res do
País, su pe ran do a ci da de do Rio de Ja ne i ro, e as sim
por di an te. Te mos pro ble mas, pre ci sa mos su pe -
rá-los, mas não os su pe ra re mos nun ca, per mi tin do
aque la cena que eu apren di ain da no mo vi men to es -
tu dan til: que al guém suba no pré dio mais alto da Ci -
da de de Vi tó ria, com um saco de pe nas, e jo gue es -
sas pe nas pela Ci da de de Vi tó ria afo ra e pelo Espí ri to
San to – pe nas da ca lú nia, da di fa ma ção. Com isso
nós não po de mos ser co ni ven tes; com isso eu não
sou co ni ven te. Não po de mos ser co ni ven tes nem
com os er ros que exis tem no Espí ri to San to e nem
com as in jus ti ças pra ti ca das. Estou aqui des de cedo,
sa bia que V. Exª ia usar a tri bu na; por isso fiz ques tão
de es tar aqui para apar teá-lo. Cre io que a mi nha pa la -
vra é bas tan te cre den ci a da para con tri bu ir com o dis -
cur so de V. Exª. Mu i to obri ga do, Se na dor Ger son Ca -
ma ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agra -
de ço, Se na dor Pa u lo Har tung. V. Exª pode pres tar
esse de po i men to, pois foi meu ali a do e meu ad ver sá -
rio. E não fal ta ram pes so as que vi e ram a mim di zer
que V. Exª es ta va en vol vi do nis so. Mas V. Exª vem
para o cla ro e pro cla ma que me co nhe ce, que nun ca
ou viu – eu ouvi bem V. Exª di zer – ne nhu ma man cha
so bre a mi nha con du ta po lí ti ca nes sas acu sa ções
que me são fe i tas.

Agra de ço; o seu tes te mu nho é im por tan te. Sabe 
V. Exª que as pes so as que, por trás de do cu men tos
fal sos, in du zem po li ci a is a pra ti car atos vi o len tos con -
tra ci da dãos são as mes mas que des mon ta ram a po -
lí cia do Espí ri to San to. Enquan to fi cam as sa can do
acu sa ção con tra mim, le vam a cul pa de te rem des -
mon ta do a po lí cia e os po bres es tão mor ren do. Todo
fim de se ma na, os jor na is no ti ci am a car ni fi ci na que
le vou Vi tó ria a ser con si de ra da uma das ca pi ta is mais
vi o len tas do Bra sil. Os po bres es tão mor ren do e a po -
lí cia di zen do que são os nar co tra fi can tes do Rio de
Ja ne i ro que es tão indo para lá. Eles não to mam pro vi -
dên cia, não fa zem uma de nún cia, mas con tra o Ca -
ma ta têm que fa zer; é im pres si o nan te a in sen si bi li da -
de. Se eles qui ses sem fa tu rar po li ti ca men te com o
povo, di ri am: va mos le van tar a po lí cia e me lho rá-la,
para que não haja tan tos cri mes con tra os po bres.
Mas não; eles que rem des tru ir al guém que está na
fren te, para que eles si gam atrás, so la pan do o ter re -
no.
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É mu i to in te res san te como con clui o edi to ri al da
Ga ze ta: ”Se per mi tir mos que os nos sos Se na do res e
De pu ta dos se jam igual men te ul tra ja dos por de nún ci -
as in con sis ten tes, mais po bres fi ca re mos. Os pou cos
so bre vi ven tes her da rão uma ter ra sem hon ra e sem
ho mens.“ 

Esse li be lo do jor nal é mu i to im por tan te e le van -
ta o povo do Espí ri to San to con tra isso. E que ro aqui
lan çar um rep to a es sas pes so as que acu sam e não
apa re cem. Se al gum dia, Se na dor Pa u lo Har tung – e
V. Exª sabe dis so, as sim como o De pu ta do Alo í sio e o
De pu ta do Ri car do Fer raz –, al guém pro var que eu le -
van tei a mão para pra ti car uma in dig ni da de des sas,
que eu pro cu rei um juiz para obs tru ir uma in ves ti ga -
ção, que eu pedi a um po li ci al que não in ves ti gas se,
se al guém bem-intencionado pro var, eu abro mão de
qual quer imu ni da de e vou res pon der por isso. To da -
via, que ro pe dir a es sas pes so as que apa re çam, po -
nham a cara na reta, não se jam co var des, mos trem
pro vas ver da de i ras, não fal si fi quem do cu men tos e
va mos, jun tos, me lho rar o apa re lho po li ci al do Esta do
do Espí ri to San to para que se apu rem to das as ma ze -
las que exis tem. Não so mos per fe i tos. As ma ze las
que há no Ama zo nas, no Pi a uí ou em Mi nas exis tem
lá tam bém, tal vez até mais gra ves. São gra ves, por -
que des de 1989 es tão di zen do que há cri me e não
apu ram nada; só fi cam apro ve i tan do para jo gar in fâ -
mia em cima de al guns po lí ti cos ad ver sá ri os de les.

Então, cre io que está na hora de a po lí cia apu rar.
O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Per mi -

te-me V. Exª um apar te?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com

mu i to pra zer, ouço o apar te do Se na dor Gil vam Bor -
ges. Em se gui da, ouço os Se na do res Ro ber to Re -
quião e, por fim, o meu Lí der, Se na dor Ja der Bar ba -
lho, pe din do à Mesa que te nha um pou co de con si de -
ra ção.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, sem som bra de dú vi da, essa é uma
cam pa nha sór di da, co var de, cu jos mé to dos uti li za dos 
pe los al go zes de V. Exª são de ca u sar re pug nân cia.
Esti ve, a con vi te da Se na do ra Lu zia To le do, ca mi -
nhan do pela cos ta do Espí ri to San to. Fiz os 100 qui lô -
me tros dos pas sos de Anchi e ta. Nes sa ca mi nha da,
apro ve i tei para con tac tar as pes so as dos Mu ni cí pi os
que eu ia atra ves san do. Vi, em de po i men tos, que V.
Exª é um mito.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obri -
ga do. Não é tan to as sim.

O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – V. Exª é
uma pes soa que ri da e es ti ma da. Ontem mes mo, V.
Exª ia pas san do e, sem ler a re por ta gem, eu dis se a

um co le ga do meu Esta do, não da Casa: este ho mem
é um dos mais for tes da po lí ti ca do Espí ri to San to.
Esti ve lá e ouvi tes te mu nhos de pes so as do povo. Se -
na dor Ger son Ca ma ta, não in te res sam os me i os, o
que jus ti fi ca são os fins, a bus ca do ob je ti vo. É o ma -
qui a ve lis mo puro. É a for ma da blas fê mia, a for ma vil
de atin gir os ho mens de bem, um cri me he di on do. Eu, 
pelo me nos, con si de ro des sa for ma. La men ta vel -
men te, há aque les que ten tam des tru ir ho mens pú bli -
cos da en ver ga du ra de V. Exª e de Elcio Alva res. Qu -
an do abri a re vis ta e vi a re por ta gem so bre trá fi co de
dro gas, per ce bi o ab sur do e a vi o lên cia do ser vi ço de
in te li gên cia das for ças, dos que têm aces so a es ses
ve í cu los de co mu ni ca ção de im pac to na ci o nal. Isso é
ter rí vel. Obser vem es sas de nún ci as. Se na dor Ger -
son Ca ma ta, so li da ri zo-me com V. Exª. Não sou ho -
mem de jo gar con fe tes. Nas ca sas po lí ti cas, são co -
muns os elo gi os e a tro ca de gen ti le zas. Não sou
dado a essa prá ti ca. Sem pre pro cu ro ma ni fes tar-me
com es pi ri tu o si da de, com a ava li a ção in te lec tu al da
mi nha cons ciên cia. V. Exª é um ho mem de bem, sim -
ples e de ca rá ter, que hoje paga por não se cur var,
por per ma ne cer im po nen te. O seu povo, a sua so ci e -
da de, a sua gen te, o seu Esta do e os co le gas de ou -
tros Esta dos da Fe de ra ção re co nhe cem isso. V. Exª é 
um gi gan te. Essas são as pa la vras do seu ami go, Se -
na dor Gil vam Bor ges, que não tem in ti mi da de com V.
Exª, mas que o ad mi ra à dis tân cia.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agra -
de ço-lhe mu i to, mas gi gan te é V. Exª, que an dou 100
Km a pé pe las ter ras do Espí ri to San to.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ouço 
V. Exª com pra zer.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Ger son Ca ma ta, par te da mi nha fa mí lia vi veu du -
ran te mu i to tem po no Espí ri to San to. Te nho ra í zes no
Esta do. Du ran te es ses úl ti mos dois dias, man ti ve
bas tan te con ta to com per so na li da des ca pi xa bas. A
ex cla ma ção é uma só: ”O Ca ma ta, não“. Essa ex -
pres são está na boca dos seus ami gos e dos seus ini -
mi gos. A in fâ mia não lhe atin ge em seu Esta do. Co -
nhe ço-o há mais de uma de ze na de anos, e aque les
que o co nhe cem há dé ca das não têm dú vi da al gu ma
so bre seu com por ta men to. Tra go ao co nhe ci men to
do Ple ná rio do cu men to ex pe di do pela Exe cu ti va do
PMDB do Pa ra ná e di ri gi do a V. Exª e a sua es po sa,
De pu ta da Rita Ca ma ta: ”Nes se mo men to de in fâ mia,
re ce bam nos so apo io ir res tri to, res pal da do pela con -
vic ção da in te gri da de que sem pre pa u tou suas vi das
pú bli cas. O con so lo para a ca lú nia é o pen sa men to lú -
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ci do do po e ta: ‘Seu pres tí gio é me di do pelo nú me ro
de ini mi gos que você tem’. O PMDB do Pa ra ná está
com vo cês“. Sou Pre si den te do Par ti do, re ce bi o tex to 
da Exe cu ti va, as si nei-o e en ca mi nhei-o a seu Ga bi ne -
te.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mu i to 
obri ga do.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – No mo -
men to em que V. Exª é atin gi do des sa for ma dura,
como tam bém fui atin gi do por ou tra re vis ta de cir cu la -
ção na ci o nal, é im por tan te que não se co gi te agre dir
um va lor ma i or que as nos sas hon ras pes so a is: a li -
ber da de de im pren sa. No en tan to, está na hora de
ter mos um ins tru men to de res pos ta. Este Se na do
apro vou, por una ni mi da de, um tex to de mi nha au to -
ria, um pro je to de lei ga ran tin do o qua se ime di a to di -
re i to de res pos ta no mes mo es pa ço e da mes ma for -
ma. A ve lo ci da de é es sen ci al nes se pro ces so. De
nada vale um jul ga men to tre ze anos de po is, uma res -
pos ta igual men te pro lon ga da no tem po. O Se na do
apro vou o pro je to por una ni mi da de, mas a Câ ma ra
Fe de ral o en ga ve tou. Ape lo à Li de ran ça do meu Par -
ti do, o PMDB, e à Li de ran ça dos ou tros Par ti dos no
Se na do da Re pú bli ca para que esse tex to seja co lo -
ca do em vo ta ção pelo Pre si den te da Câ ma ra Mi chel
Te mer. Não é pos sí vel que uma ma té ria apro va da há
mais de três anos, por una ni mi da de, no Se na do da
Re pú bli ca dor mi te nas ga ve tas da Câ ma ra Fe de ral. A
V. Exª e à De pu ta da Rita Ca ma ta a mi nha so li da ri e da -
de pes so al e a dos pa ra na en ses.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – V.
Exª, Se na dor Ro ber to Re quião, me con for ta com as
suas pa la vras e com a nota do PMDB.

Fa la-se ago ra na Câ ma ra da lei da mor da ça,
que não re sol ve ria no caso, por que to dos es ses do -
cu men tos não são ofi ci a is de in qué ri to, são fal sos. Se
qui se rem in fa mar, não adi an ta im pe dir que o juiz for -
ne ça in for ma ções. Eles bus cam do cu men tos fal sos,
apó cri fos e fa zem a in fâ mia que qui se rem.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ouço 
meu que ri do Lí der com pra zer.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, tive, como tan tos ou tros com pa nhe i -
ros, o pri vi lé gio de ser seu co le ga na Câ ma ra dos De -
pu ta dos e fui Go ver na dor do Pará na mes ma épo ca
que V. Exª era Go ver na dor do Espí ri to San to. Hoje,
so mos co le gas no Se na do. Nes se mo men to, em
nome de to dos os com pa nhe i ros do PMDB do Bra sil,
so li da ri zo-me com a sua jus ta in dig na ção por esse
epi só dio que la men ta vel men te não é ape nas V. Exª a

ví ti ma. Fre qüen te men te, os ho mens pú bli cos des te
País são ví ti mas de epi só di os como o que vive V. Exª. 
O Bra sil e o Espí ri to San to prin ci pal men te co nhe cem
V. Exª, e não te nho dú vi da de que so bre vi ve rá a esse
epi só dio. Além da so li da ri e da de que me re ce de to dos 
que o co nhe ce mos, esse é o mo men to para me di ta -
ção. Como dis se bem o Se na dor Ro ber to Re quião,
não ad mi ti mos – nós que lu ta mos con tra o ar bí trio,
con tra a di ta du ra – a pos si bi li da de de cer ce ar o di re i to 
da im pren sa. De for ma al gu ma! Os Par la men ta res
têm imu ni da de, e, em al guns ca sos, a im pren sa tem o 
di re i to à ir res pon sa bi li da de. Não que ro ab so lu ta men -
te ge ne ra li zar, até por que o Con gres so, o Par la men to 
e a De mo cra cia têm a im pren sa como com pa nhe i ra
na re pre sen ta ção dos in te res ses po pu la res. O Se na -
dor Ro ber to Re quião re fe riu-se a algo mais do que
jus to. O di re i to de res pos ta na mes ma di men são é um 
de ver da im pren sa. O Se na dor Edi son Lo bão foi à tri -
bu na por ter sido di vul ga do em um jor nal que S. Exª
era um dos ma i o res de ve do res do Ban co do Bra sil.
Re cor do-me bem que, num fi nal de tar de, as sis ti ao
dis cur so do Se na dor Edi son Lo bão, mos tran do o jor -
nal que tra zia, na pri me i ra pá gi na, a sua fo to gra fia,
co lo can do-o como um dos ma i o res de ve do res do
Ban co do Bra sil. Fez um dis cur so in dig na do, pro van -
do que não ti nha fi nan ci a men to no Ban co do Bra sil.
Na ma nhã se guin te, cu ri o so, fui ler o jor nal. E, nos
dias que se su ce de ram, não ha via ne nhu ma li nha do
dis cur so do Se na dor Edi son Lo bão, nem da car ta que 
S. Exª leu e en vi ou ao jor nal. Per gun to: Será que isso
é jus to? Será que é éti co? Quer di zer, o jor nal pode
co lo car que o Se na dor Edi son Lo bão é um dos ma i o -
res de ve do res do Ban co do Bra sil, ou seja, que não
paga ao Ban co do Bra sil. O Se na dor vem à tri bu na,
man da uma car ta para o jor nal, e este se acha com di -
re i tos. Per gun to: quem tem imu ni da de ou ir res pon sa -
bi li da de? É o Se na dor Edi son Lo bão ou o jor na lis ta e
o jor nal que pu bli cou a ma té ria? Lo gi ca men te, não é o 
Se na dor Edi son Lo bão. Evi den te men te, não foi S.
Exª, que não teve a re tra ta ção so li ci ta da e jus ta.
Assim, es pe ro que o Con gres so Na ci o nal não cu i de,
com re la ção à im pren sa, de co lo car jor na lis ta em ca -
de ia.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) –
Abso lu ta men te.

O Sr. Ja der Bar ba lho (PMDB – PA) – Ou de
cer ce ar a im pren sa de fa zer as suas in ves ti ga ções e
de pu bli cá-las. Ago ra, nes ta Casa, de ve mos ter a co -
ra gem, em nome da pró pria li ber da de de im pren sa e
da de mo cra cia, de es ta be le cer um tipo de le gis la ção
que fixe res pon sa bi li da de. Como Pre si den te e Lí der
do PMDB, ori en ta rei o Par ti do nes se sen ti do. Não te -

289 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



nho o di re i to, como Par la men tar, de as sa car con tra a
hon ra de nin guém, da mes ma for ma que nin guém
tem o di re i to de as sa car con tra a mi nha, nem con tra a
de V. Exª ou de qual quer ci da dão. Há o epi só dio da
Esco la Base em São Pa u lo, em que des tru í ram a vida 
da que le ca sal de edu ca do res, e fi cou por isso mes -
mo. Isso não é pos sí vel! Isso não é li ber da de de im -
pren sa! Isso não é imu ni da de de im pren sa! Isso é ir -
res pon sa bi li da de! Esse epi só dio que V. Exª vi ven cia
não é ape nas seu, mas do Con gres so Na ci o nal e da
so ci e da de bra si le i ra. De mo cra cia im pli ca res pon sa bi -
li da de, ne ces sa ri a men te. Por tan to, a so li da ri e da de
não é ape nas a V. Exª, mas à de mo cra cia. E este é o
ape lo que faço como Lí der, re ce ben do o apo io do Se -
na dor Ro ber to Re quião: que cu i de mos dis so com res -
pon sa bi li da de. E te nha cer te za de que a im pren sa e
os jor na lis tas res pon sá ve is não fi ca rão nem um pou -
co amu a dos com o Con gres so Na ci o nal, se este es ta -
be le cer uma le gis la ção per ti nen te a res pe i to da ma té -
ria. A so li da ri e da de, com pa nhe i ro Ger son Ca ma ta,
não é ape nas mi nha; se gu ra men te é da so ci e da de
bra si le i ra em re la ção a V. Exª.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Meu
que ri do Lí der Ja der Bar ba lho, a ma ni fes ta ção de V.
Exª me con for ta nes ta hora. V. Exª é o Lí der do
PMDB, foi De pu ta do e Go ver na dor à mes ma épo ca
que eu, acom pa nhou mi nha vida toda, logo pode
pres tar esse de po i men to com a cons ciên cia tran qüi la. 
V. Exª sabe o que diz. Obser vou que em mi nha fala fiz 
uma úni ca re cla ma ção. Pri me i ro, fiz um ape lo à re vis -
ta para que dis ses se que re al men te lhe ha via sido en -
tre gue um do cu men to apó cri fo que men ci o na va a fal -
ta de pro vas; que ti nha omi ti do tal in for ma ção ou sido
en ga na da. É nor mal, to dos er ram. A se gun da re cla -
ma ção é a res pe i to da im po tên cia em que nos en con -
tra mos, pois de ve mos pro ces sar em São Pa u lo, o que 
é caro. De ve ria ha ver ou tro sis te ma para que a pes -
soa fos se à Jus ti ça. Por exem plo, se a re vis ta é de cir -
cu la ção na ci o nal, a ofen sa não foi só em São Pa u lo,
onde fica a sede; eu su po nho que che gou ao Ma ra -
nhão, ao Espí ri to San to, onde se ria mais aces sí vel a
Jus ti ça. 

Re cla mei tam bém da de mo ra. Qu an to à ou tra
ca u sa, re ce be rei ago ra R$77 mil, mas isso de mo rou
13 anos. E se eu ti ves se mor ri do? Te ria mor ri do di fa -
ma do, por que a ca u sa te ria aca ba do. Gra ças a Deus,
fui pre ser va do para ver isso.

Sr. Pre si den te, gos ta ri am de fa lar ain da o Se na -
dor Pe dro Piva, o Se na dor José Ro ber to Arru da e o
Se na dor Iris Re zen de, as sim como o Se na dor José
Fo ga ça e o Lí der do PFL, Hugo Na po leão. Tal vez S.
Exas pu des sem fa zer uma ma ni fes ta ção mais rá pi da.

Isso é mu i to im por tan te para mim, Sr. Pre si den te,
pelo mo men to que atra ves so, di an te des sa tem pes ta -
de cri a da com in fâ mia, ca lú nia e do cu men tos fal sos.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – É im por -
tan te para a Casa, tam bém, Se na dor Ger son Ca ma -
ta. Ape nas re gis tra ria, para co nhe ci men to dos apar te -
an tes, a ne ces si da de, den tro do pos sí vel, de que
abre vi em as suas in ter ven ções. De modo al gum a
Mesa po de ria, nes ta hora, li mi tar o tem po de que V.
Exª ne ces si ta para a de fe sa de sua hon ra e de sua
dig ni da de.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agra -
de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te.

Ouço o Se na dor Pe dro Piva e, pos te ri or men te,
o Se na dor José Ro ber to Arru da.

O Sr. Pe dro Piva (PSDB – SP) – Se na dor Ger -
son Ca ma ta, in fe liz men te, não tive o pra zer, du ran te a 
mi nha vida, de co nhe cê-lo há dé ca das, como di ver -
sos dos nos sos com pa nhe i ros aqui pre sen tes. No en -
tan to, du ran te os cin co anos em que o co nhe ço,
apren di a ad mi rá-lo cada dia mais. E a sua pos tu ra
nes ta tri bu na dá bem o exem plo dis so. Em ne nhum
mo men to V. Exª al te rou sua voz; em ne nhum mo men -
to se ir ri tou com es sas acu sa ções fal sas, le vi a nas e
ab so lu ta men te fora de pro pó si to. É essa sua pos tu ra
que o dig ni fi ca, que o en gran de ce e dá a V. Exª o res -
pe i to que tem de toda a so ci e da de, de todo o País.
Não é só o Espí ri to San to que se re vol ta e re pu dia as
acu sa ções fe i tas a V. Exª, mas todo o Bra sil. Em meu
nome e no do PSDB, como Vi ce-Líder do Par ti do,
bem como no dos Se na do res Álva ro Dias e Osmar
Dias, que me pe dem para ser seu in tér pre te de vi do
ao adi an ta do da hora e ao ape lo do Sr. Pre si den te,
que ro di zer que ja ma is, Se na dor Ger son Ca ma ta,
qual quer pes soa aqui pre sen te ou mes mo aque les
que o co nhe cem pe los seus atos como Ve re a dor, De -
pu ta do Esta du al, De pu ta do Fe de ral, Go ver na dor e,
ago ra, Se na dor, de po is de 30 anos de ser vi ços pres -
ta dos à Na ção, de i xa rão que al gu ma pá gi na de jor nal
ve nha man char sua dig ni da de, seu cur rí cu lo! Ja ma is,
Se na dor Ca ma ta! V. Exª es ta rá sem pre no topo do
res pe i to de todo o País.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mu i to 
obri ga do a V. Exª. Aco lho o seu apar te e que ro guar -
dar como re cor da ção da mi nha vida esse mo men to
de so li da ri e da de que V. Exª me pres ta.

Sr. Pre si den te, se V. Exª me per mi te, que ro ou -
vir, pela or dem em que per ce bi os mi cro fo nes le van ta -
dos, o Se na dor Ro ber to Arru da, o Lí der do PFL, Hugo 
Na po leão, o Se na dor José Fo ga ça e, logo após, o Se -
na dor Arlin do Por to. Então, eu en cer ra ria, por que sei
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que as ma té ri as da Ordem do Dia de vem ser apre ci a -
das ain da na ses são de hoje.

O Sr. José Ro ber to Arru da (PSDB – DF) – Se -
na dor Ger son Ca ma ta, em pri me i ro lu gar, faço mi -
nhas as pa la vras de to dos aque les que ti ve ram a
opor tu ni da de de apar teá-lo an tes. Em se gun do lu gar,
que ro di zer a V. Exª, como Lí der do Go ver no nes ta
Casa, que sou tes te mu nha do apre ço, da con si de ra -
ção, do res pe i to e da ami za de pes so al que tem por V.
Exª o Pre si den te Fer nan do Hen ri que e o Go ver no que 
re pre sen to aqui, nes te ins tan te. Em meu nome pes -
so al, Se na dor Ger son Ca ma ta, de se jo ex pres sar a
ad mi ra ção que te nho por V. Exª, por essa sua ma ne i -
ra ao mes mo tem po fir me e sim pá ti ca de ser, por essa 
ma ne i ra sim ples, hu mil de até, de em pres tar a to dos
nós, que pri va mos de sua con vi vên cia, a sua ex pe -
riên cia par la men tar e de ho mem pú bli co. V. Exª foi
De pu ta do, Go ver na dor e é Se na dor, e to dos que co -
nhe cem a vida pú bli ca de V. Exª são unâ ni mes em co -
lo car como uma de suas ca rac te rís ti cas prin ci pa is a
ho nes ti da de de ca rá ter, de po si ci o na men to e de ati tu -
de como ho mem pú bli co. Por tan to, ao me so li da ri zar
com V. Exª, que ro, por úl ti mo, acres cer a esta so li da ri -
e da de, se me per mi te, em um mo men to tão di fí cil,
uma pe que na nota de bom hu mor, que é ou tra ca rac -
te rís ti ca de V. Exª e que ape nas tomo em pres ta do. V.
Exª ga nhou a ca u sa an te ri or, re fe ren te à di fa ma ção
que so freu, tre ze anos de po is, por via ju di ci al. Por tan -
to, mais do que a re com pen sa ma te ri al, V. Exª tem a
re com pen sa da de ci são. V. Exª no tou que, gra ças a
Deus, está po den do as sis tir, no gozo ple no de sua sa -
ú de fí si ca e men tal, ao re sul ta do des sa de ci são. Te -
nho dois de se jos: o pri me i ro é o de que V. Exª, tam -
bém des ta vez, pos sa as sis tir ao ple no re co nhe ci -
men to do re pa ro des ta in jus ti ça. O se gun do é que
esta ca u sa de mo re mu i to.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor. Pe las pa la vras de V. Exª, a mi nha
ma ni fes ta ção de gra ti dão.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ouço 
o Lí der do PFL, Se na dor Hugo Na po leão.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Pre za do
ami go, Se na dor Ger son Ca ma ta, pre ci sa men te den -
tro de cin co dias, va mos com ple tar, V. Exª e eu, 25
anos de co nhe ci men to. Eis que no dia pri me i ro de fe -
ve re i ro de 1975, to ma mos am bos pos se como De pu -
ta dos Fe de ra is de nos sos res pec ti vos man da tos.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES)  – Se -
na dor, não fale mu i to alto, se não vão des con fi ar que
não so mos tão jo vens.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Não são 25
me ses nem 25 dias; são 25 anos. Con quan to te nha
fa la do até so bre um as pec to de ra zoá vel lon ge vi da -
de, re fi ro-me ao tem po para de mons trar que no cur so
des ses anos, V. Exª sem pre foi um ar do ro so e im pe -
cá vel De pu ta do. Fo mos Go ver na dor de Esta do jun -
tos, na vi ra da da His tó ria do Bra sil e no apo io a Tan -
cre do Ne ves. De po is, Se na do res por duas ve zes.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – E das 
Di re tas.

O Sr. Hugo Na po leão (PFL – PI) – Sem pre. Fo -
mos Se na do res em 1986 e 1994; con ti nu a mos jun tos. 
Em ne nhum mo men to, V. Exª foi ques ti o na do so bre
qua is quer cir cuns tân ci as. Suas con tas fo ram apro va -
das no Tri bu nal de Con tas Esta du al e no Tri bu nal de
Con tas da União. Veio a CPI do Orça men to, e o nome 
de V. Exª não pas sou se quer à mar gem. Mais uma
vez, res ta-me trans mi tir-lhe mi nha so li da ri e da de.
Assim o fiz quan do cedi o tem po ge ne ro sa men te con -
ce di do pelo Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha. Gos ta ria de 
di zer a V. Exª e à sua dig na e res pe i ta da es po sa, De -
pu ta da Rita Ca ma ta, que a so li da ri e da de da Ban ca da
do PFL se tra duz por meu in ter mé dio e pelo que ouvi
do Se na dor Ro meu Tuma – que dá o tes te mu nho,
quan do foi Di re tor-Geral da Po lí cia Fe de ral, da ques -
tão que V. Exª sem pre fez em apu rar os cri mes onde
quer que acon te ces sem –, dos Se na do res Edi son Lo -
bão, Ber nar do Ca bral e, por que não di zer, de to dos
os Se na do res. Re ce ba a nos sa so li da ri e da de.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Hugo Na po leão. Efe ti va men te, co -
me ça mos em 1975 – eu já vi nha de dois man da tos:
qua tro anos como Ve re a dor e qua tro anos como De -
pu ta do Esta du al. 

Brin can do com ami gos, eu di zia o se guin te: po -
dem ba ter, por que já apa nhei tan to que a cou ro das
cos tas já está duro, já não dói mais. Mas es sas co i sas 
acon te cem na nos sa vida. 

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na dor Ger son Ca ma ta?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ouço 
o meu que ri do com pa nhe i ro de Ban ca da, Se na dor
José Fo ga ça. 

O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, sin to-me na obri ga ção de dar tam -
bém um de po i men to. Sou Co le ga de V. Exª aqui no
Se na do nes tes dois úl ti mos man da tos. Fui ele i to no
mes mo even to ele i to ral de V. Exª, em 1986, e am bos
fo mos re e le i tos em 1994. Quem acom pa nhou V. Exª,
ao lon go de tan to tem po, não pode se fur tar a um de -
po i men to. Fui Pre si den te Na ci o nal do PMDB e es ti ve
no Espí ri to San to, Co la ti na, Vi tó ria, acom pa nha do
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prin ci pal men te a par ti ci pa ção po lí ti ca de V. Ex.ª na -
que las co mu ni da des. A pa la vra usa da aqui tal vez
seja a úni ca que sin te ti ze o apre ço, o amor, o qua se
fa na tis mo do povo ca pi xa ba por V. Exª: V. Exª é um
mito no Esta do do Espí ri to San to. E, quan do ve mos
esse tipo de de nún cia, fi ca mos pen san do o se guin te:
essa de nún cia deve está sen do fe i ta por al guém que
pas sa as no i tes tra man do, nas som bras, des ti lan do
ódio con tra seus ini mi gos. Su pos ta men te, esse é o
alvo de al guém que fica ur din do tra i ções, mon tan do
ar ma di lhas, pre pa ran do cas ca de ba na na, ar ti cu lan -
do di fa ma ções. Mas de V. Ex.ª não vi ou tro com por ta -
men to que não o de trans pa rên cia ab so lu ta, de le ve -
za no tra to, de res pe i to aos seus Co le gas e aos seus
ad ver sá ri os. Ja ma is ouvi uma pa la vra de V. Exª que
fe ris se a hon ra de qual quer um dos seus mais fron ta is 
ad ver sá ri os, nes ses anos to dos. V. Exª é um poço de
sim pli ci da de, ape sar de ser um mito para o povo de
seu Esta do. Não pos so de i xar de me in dig nar com
isso e tam bém não pos so de i xar de re gis trar aqui que
sin to mu i to fal ta, Se na dor Ger son Ca ma ta, a cada dia
me con ven ço dis so, para o bem e para o mal, da Lei
de Impren sa que, em 1992 – não foi no ano pas sa do
ou há dois anos, mas em 1992 , o Se na do apro vou e
está en ga ve ta da na Câ ma ra. Sin to mu i ta fal ta. E te -
nho cer te za que ela, pelo seu con te ú do pro fun da -
men te de mo crá ti co, vis ce ral men te de mo crá ti co, faz
duas co i sas: é pro i bi do pro i bir, não se pode pro i bir
nada – juiz, pro mo tor pú bli co, qual quer um pode dar
in for ma ção; men ti ro so pode men tir; de nun ci an te fal -
so pode fal si fi car. É pro i bi do pro i bir, diz a Lei de
Impren sa. Mas quem co me te cri me de di fa ma ção, in -
jú ria, ca lú nia ape nas tem de as su mir a res pon sa bi li -
da de pelo que fez. É sim ples! Ago ra, na ver da de, V.
Exª me con ven ce: este é um País da im pu ni da de.
Impu ni da de pela qual V. Exª não tem ne nhu ma res -
pon sa bi li da de, por que tam bém vo tou a fa vor da Lei
de Impren sa. Se na dor Ger son Ca ma ta, nes ta hora, é
im pos sí vel de i xar mos de lem brar isso, Se na dor Ger -
son Ca ma ta. Mi nha so li da ri e da de a V. Exª.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Agra -
de ço a V. Exª, com quem con vi vi to dos es ses anos,
por esse de po i men to, que me en gran de ce e me con -
for ta mu i to.

Sr. Pre si den te, agra de ço ao Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, que me ce deu seu tem po na Hora do
Expe di en te. Vim do Espí ri to San to e não pude me ins -
cre ver a tem po. Dis se-lhe que pre ci sa va me de fen der
e o Re pre sen tan te do Rio de Ja ne i ro aju dou-me, num
ges to de aten ção e com pre en são que eno bre ce sua
fi gu ra ma gis tral de ami go e com pa nhe i ro.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Con -
ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Se na dor
Ger son Ca ma ta, es ta mos acom pa nhan do o pro nun ci -
a men to de V. Exª, bem como o dos nos sos com pa -
nhe i ros do Se na do. Di fa ma ção, ca lú nia, in jus ti ça e
até in gra ti dão são pa la vras vi vi das no dia-a-dia, es pe -
ci al men te, por nós, ho mens pú bli cos. Di fí cil, às ve -
zes, de aco lher, di fí cil de ace i tar, prin ci pal men te
quan do se tem a cons ciên cia tran qüi la da qui lo que se
re a li za. V. Ex.ª vem, com esse equi lí brio, com essa
pon de ra ção, com essa tran qüi li da de de cons ciên cia,
ex por o que acon te ceu, apre sen tan do al guns do cu -
men tos, al gu mas men sa gens re ce bi das do seu Esta -
do, aco lhen do, aqui, sem dú vi da, a so li da ri e da de dos
Pa res que me an te ce de ram, os qua is ti ve mos opor tu -
ni da de de ou vir. V. Ex.ª, se gu ra men te, tem uma fo lha
de ser vi ço pres ta da ao seu Esta do que trans cen de
este mo men to. Tive opor tu ni da de de co nhe cê-lo, por
in ter mé dio do nos so ami go co mum, Go ver na dor Hé -
lio Gar cia, na dé ca da de 90, eu e o seu Vice, e pu de -
mos en tão acom pa nhar de per to o de sem pe nho de
seu tra ba lho ao lon go des se tem po. O nos so Esta do
de Mi nas Ge ra is se con si de ra uma ex ten são do Espí -
ri to San to. Não são ape nas dois Esta dos da Fe de ra -
ção, mas são dois Esta dos in ti ma men te li ga dos, com
uma con vi vên cia mu i to fra ter na, uma con vi vên cia mu -
i to pró xi ma. Os ca pi xa bas e mi ne i ros cons ti tu em, sem 
dú vi da, uma união de pen sa men to, de ação e de bus -
ca de dias me lho res para o nos so povo e para o nos -
so País. Vá ri os Se na do res, se gu ra men te, gos ta ri am
de fa zer uso da pa la vra e, por isso, al guns que es tão
mais pró xi mos – os Se na do res José Alen car, Luiz
Pon tes, Luiz Otá vio, Ge ral do Althoff, Car los Wil son,
Agne lo Alves –, em fun ção da exi güi da de de tem po,
pe di ram-me que re gis tras se, mais do que a so li da ri e -
da de, o res pe i to à sua pes soa, à dig ni da de da sua
pes soa, à ação da sua pes soa. Que este mo men to
seja mais uma opor tu ni da de para re for çar a sua de -
ter mi na ção de lu tar pelo seu Esta do, pelo povo do
Espí ri to San to, de hon rar esta Casa. Isso deve ser -
vir-lhe de es tí mu lo para que con ti nue va lo ri zan do o
Se na do da Re pú bli ca, o Po der Le gis la ti vo. V. Ex.ª, a
De pu ta da Rita Ca ma ta e seus fa mi li a res in du bi ta vel -
men te en fren tam mo men tos di fí ce is, que, po rém, hão 
de pas sar não ape nas numa men sa gem de sua me -
mó ria, mas tam bém na cons ciên cia da que les que
hoje bus cam so bre ma ne i ra de ne grir a sua ima gem.
Que V. Ex.ª con ti nue pon de ra do, equi li bra do, mas fir -
me e dig no, como deve ser um ho mem pú bli co. Espe -
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ra mos to dos nós que os au to res des sa ca lú nia pos -
sam ler o po e ma de Mal ba Ta han – Ca lú nia –, a fim de 
que sa i bam ava li ar quan to mal pu de ram fa zer com
esse ges to, que, em bo ra apa ren te men te pe que no,
cala fun do não ape nas em V. Ex.ª, mas em to dos nós, 
seus ami gos e co le gas. Que V. Ex.ª te nha for ça para
su pe rar este mo men to, e, mais do que nun ca, que o
povo po ti guar sa i ba va lo ri zar o seu gran de ído lo, he -
rói e ho mem pú bli co, o Se na dor Ger son Ca ma ta

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Se -
na dor Arlin do Por to, V. Ex.ª é ge ne ro so. Agra de ço-lhe 
e a to dos os com pa nhe i ros que, por suas pa la vras,
ma ni fes ta ram tam bém a sua so li da ri e da de. V. Ex.ª se
lem bra de quan do fi ze mos cam pa nha nas fron te i ras
de Mi nas e Espí ri to San to, pe las Di re tas, de po is a fa -
vor de Tan cre do Ne ves, com o Se na dor Pa u lo Har -
tung, os De pu ta dos Rita Ca ma ta e Alo í zio San tos, en -
tão do PMDB. Ri car do Fer ra ço era ga ro to, e não par ti -
ci pou da que la cam pa nha. Mas V. Ex.ª me co nhe ce
des de aque la épo ca e este de po i men to é mu i to im -
por tan te para mim.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
Con ce de-me V. Ex.ª um apar te, emi nen te Se na dor
Ger son Ca ma ta?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com
mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
No bre Se na dor Ger son Ca ma ta, con fes so que es ta va 
afli to, ti nha um com pro mis so e o es ta va le van do a ter -
mo e re ce o so de não ter opor tu ni da de de apar teá-lo
nes te mo men to, que, se é im por tan te para V. Exª e
para toda esta Casa, é, acre di te, im por tan te para mim 
tam bém. Dou este de po i men to tam bém em nome dos 
Se na do res Se bas tião Ro cha e Ade mir Andra de, pois
o tem po não per mi te que nos es ten da mos. Se rei bre -
ve. Qu e ro di zer a V. Exª que co nhe ço sua bi o gra fia, a
his tó ria de sua vida de ho mem pú bli co e par ti cu lar. V.
Exª é um bra si le i ro mu i to aci ma de to das es sas ten ta -
ti vas to las e mal va das de ca lú ni as. V. Exª tem ser vi -
ços pres ta dos ao País, ao seu Esta do e a esta Casa.
Re al men te tem o pre i to de ad mi ra ção e de res pe i to
de to dos nós. Faço ques tão de pres tar este de po i -
men to. Co nhe ço a vida de V. Exª, que acom pa nho há
mu i to e não que ria de i xar de par ti ci par des sa soma de 
tes te mu nhos e de de po i men tos que V. Exª, com mu i ta 
jus ti ça, co lhe a seu fa vor e con tra es sas ten ta ti vas
vãs de atin gi rem sua pes soa. Como dis se, V. Exª está 
mu i to aci ma dis so tudo. Te nho mi nha ad mi ra ção re -
no va da e mu i to res pe i to pelo tra ba lho e pela fi gu ra de
V. Exª.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, se V. Exª não ti ves se con -

se gui do che gar, já te ria, por meio da ces são de seu
tem po, fe i to esse gran de apar te que me en che o co ra -
ção de ale gria.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – V. Exa

con ce de-me um apar te, Se na dor?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com

pra zer, Se na dor.
O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – No bre

Se na dor Ger son Ca ma ta, quan do V. Exª me pro cu rou 
on tem, bus can do a per mu ta na ins cri ção para se ma -
ni fes tar no dia de hoje, me dei con ta en tão da no tí cia
ve i cu la da na re vis ta IstoÉ. Pro cu rei in te i rar-me do
teor das in for ma ções nela con ti das. Enche ram-me de 
in dig na ção a de nún cia va zia, in fun da da e a ten ta ti va
vã de pro cu rar de ne grir a ima gem de um dos ma i o res
ex po en tes da vida pú bli ca na ci o nal, que é V. Exª. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obri -
ga do.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – Te nho
o pri vi lé gio de con vi ver com V. Exª nes ta Casa e aqui,
pe los seus atos, pela fir me za e co e rên cia das suas
ações, apren di a ad mi rá-lo e a res pe i tá-lo. Aliás, V.
Exª, com esse tipo de com por ta men to, con quis tou
esse sen ti men to da to ta li da de da Casa. Veja a ma ni -
fes ta ção unâ ni me, o de se jo de to dos de re gis tra rem
so li da ri e da de pelo mo men to por que pas sam V. Exª e
sua fa mí lia. Em meu nome pes so al e em nome do
PPB, que ro lhe tra zer, mais do que a so li da ri e da de, a
con vic ção de que esse tipo de ten ta ti va, de de nún cia
va zia, fra ca, ja ma is con se gui rá atin gir o ho mem pú bli -
co que V. Exª é. Por tan to, con ti nue con tan do com o
res pe i to e a ad mi ra ção não só dos seus co le gas da
Casa, mas, se gu ra men te, de todo o povo bra si le i ro.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ilus -
tre Se nador Le o mar Qu in ta ni lha nos co nhe ce mos a
tan to tem po por in ter mé dio do De pu ta do Antô nio Jor -
ge, seu con ter râ neo lá de To can tins, atra vés do Go ver -
na dor Edu ar do Si que i ra, nos so ami go co mum, foi nos -
so com pa nhe i ro também da Câ ma ra dos De pu ta dos. 

De modo que agra de ço mu i to as co lo ca ções
que V. Exª faz e as guar do no co ra ção pelo res to da
mi nha vida.

Mu i to obri ga do.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Per mi te V.

Exª um apar te?
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Com

mu i to pra zer.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor

Ger son Ca ma ta, quan do li a ma té ria o meu sen ti men -
to foi de re vol ta, mas, logo a se guir, pro cu rei ana li sar
o que po de ria ter ge ra do um as sun to como aque le.
Dois fa tos me aflo ra ram a men te: a po lí ti ca em le tra
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mi nús cu la, ”po li ti ca gem“, que deve ter dado a ori gem
àque la ma té ria, e o mau re pór ter, por que só mes mo
um mau re pór ter, des co nhe cen do o pas sa do e o
com por ta men to de V. Exª, po de ria no ti ci ar ou eco ar
ou ex po nen ci ar uma no tí cia como aque la. Isso ocor re 
em qual quer pro fis são: há bons e maus re pór te res,
bons e maus pa dres, bons e maus po lí ti cos. Lem -
brei-me de que, na se ma na pas sa da, es ti ve em um
jan tar e le vei uma ca i xa de bom bons para a Dona
Ruth Car do so. Um re pór ter dis se que eu le va va um
cor te de te ci do e de mau gos to. Então, há pes so as
que dis tor cem a ver da de e fa zem uma in ver da de pa -
re cer ver da de i ra. Com V. Exª não vai ”co lar“ isso. É o
meu se gun do man da to con vi ven do com V. Exª. Sei,
bem como o povo do Espí ri to San to e o Bra sil sa bem,
da li su ra do com por ta men to de V. Exª. Em nome da
Ban ca da da Pa ra í ba, em nome dos pa ra i ba nos, o
nos so de sa gra vo e o nos so pe di do de des cul pas por
es ses que não sa bem o que es tão fa zen do.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ilus -
tre Se na dor, co nhe ço o re pór ter. Su po nho que ele foi
ilu di do, en ga na do. Qu an do mos tra ram os do cu men -
tos fal sos e apó cri fos a ele, não de vem ter apre sen ta -
do tudo, por que, ape sar de apó cri fos, os do cu men tos
ain da di zi am que não ha via pro va ne nhu ma da que la
acu sa ção. Ele de ve ria ter ou vi do o De le ga do da Po lí -
cia Fe de ral – que foi De le ga do no Espí ri to San to , que
ago ra man da car ta para a re vis ta, di zen do que nun ca o 
meu nome foi apon ta do, re co nhe cen do a mi nha re pu -
ta ção como ili ba da. Este é o de le ga do a quem todo o
do cu men to apó cri fo é atri bu í do. Não exis te. Inven ta -
ram.

Assim, agra de ço a V. Exª pela so li da ri e da de.
Sabe V. Exa que esse fato é co mum em nos sa vida,
mas, às ve zes, fere e nos ca u sa dor. A in dig na ção da
Casa me ale gra tam bém, por que vejo que aque les que 
me co nhe cem sa bem que nun ca par ti ci pa ria de uma
or ga ni za ção de nar co trá fi co, do cri me or ga ni za do.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Con -
ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
dor Ger son Ca ma ta, não con vi vi com V. Exª no Espí ri -
to San to, mas o nos so con ví vio amis to so e res pe i to -
so, no Se na do, sem pre me fez ad mi rá-lo por sua con -
du ta ili ba da, sé ria e ho nes ta. Mas te nho o tes te mu nho 
do povo de Ron dô nia, tal vez o Esta do mais ca pi xa ba
além do Espí ri to San to. De lá, a no tí cia que sem pre
me foi pas sa da do po lí ti co Ger son Ca ma ta, em to dos
os car gos que ocu pou, foi um ho mem sé rio, tra ba lha -
dor e de re pu ta ção ili ba da. E é esse tes te mu nho que

os ron do ni en ses, em par te tam bém seus con ter râ ne -
os, fa zem-me tra zer a esta tri bu na, re a fir man do a li su -
ra de sua con du ta. Sa be mos que, nes ta hora, quan do 
a hon ra está em jogo, nin guém pode fi car ca la do, so -
bre tu do quan do as sa ca das in jú ri as, di fa ma ções e ca -
lú ni as des sa or dem, as qua is, além de fe rir o foro ín ti -
mo, não há dú vi da, agri dem mu i to mais a ima gem do
ho mem pú bli co. Ser gran de, como di zia Sha kes pe a -
re, não é em pe nhar-se em gran des ca u sas; é lu tar até 
por uma pena quan do se tra ta da hon ra. Eis a luta de
V. Exª. E veja a si tu a ção ad ver sa: uma acu sa ção fal -
sa, uma im pu ta ção sem fun da men to lhe obri ga a ir à
tri bu na e di zer que não fez o que nun ca foi fe i to. Esta,
a si tu a ção de des van ta gem do acu sa do nes sa cir -
cuns tân cia. Por isso, o dano a ser re pa ra do, sa be -
mos, se gui rá uma rota tor tu o sa, mas a ver da de há de
tri un far e a re pa ra ção en tão pelo re co nhe ci men to pú -
bli co tam bém há de ocor rer.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Se -
na dor Amir Lan do, agra de ço mu i to a V. Exª, que,
como bem dis se, tem em seu Esta do, Ron dô nia, cer -
ca de 20% de ca pi xa bas que lá vi vem e tra ba lham. V.
Exª cer ta men te mu i tas ve zes ou viu des ses ca pi xa bas 
sim ples, la vra do res, que fo ram para lá, al gum de po i -
men to so bre a mi nha vida.

Sr. Pre si den te, que ro agra de cer pri me i ra men te
a to le rân cia de V. Exª, agra de cer no va men te ao Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no, que me ce deu a vez para
este pro nun ci a men to, agra de cer as ma ni fes ta ções
da Casa, aos De pu ta dos do Espí ri to San to, Alo í zio
San tos, Ri car do Fer ra ço e Rita Ca ma ta, que aqui vi e -
ram tam bém, aos apar tes de to dos, prin ci pal men te, o
do Se na dor Pa u lo Har tung e o da Se na do ra Lu zia To -
le do, que me co nhe cem e são do meu Esta do.

Con fes so a V. Exª que che guei aqui com um
pou co de ódio, mas os apar tes dos meus com pa nhe i -
ros trans for ma ram esse ódio em in dig na ção. Não
levo ódio, não de se jo vin gan ça, mas que ro que se
apu re, por exem plo, quem pro duz es ses do cu men tos
no Esta do do Espí ri to San to. É pre ci so que haja a
apu ra ção de to dos os do cu men tos se cre tos que exis -
tem no Esta do, pois pode ha ver in fâ mia con tra to dos,
in clu si ve con tra a Se na do ra Lu zia To le do, o Se na dor
Pa u lo Har tung e con tra os De pu ta dos Alo í zio San tos
e Ri car do Fer ra ço. É re al men te ne ces sá rio que se
apu re a res pon sa bi li da de para sa ber quem pro duz
tais do cu men tos e quem man da pro du zi-los, por que a 
po lí cia re ce be or dens de al guém.

Tais fa tos não po dem acon te cer. Nós já nos in -
dig ná va mos ain da quan do isso acon te cia no tem po
dos mi li ta res. Entre tan to, es ta mos em uma de mo cra -
cia, onde isso não pode ocor rer de je i to ne nhum. Se
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abri mos to dos os ar qui vos da di ta du ra, por que não
abri re mos os ar qui vos da de mo cra cia?

De modo que es sas pes so as tam bém de ve ri am
apa re cer e as su mir as suas in jú ri as. Por ou tro lado,
esse edi to ri al do jor nal A Ga ze ta, es cri to hoje com um 
pri mor de lín gua por tu gue sa, bem como to dos os
apar tes, as ma ni fes ta ções da Fe de ra ção da Agri cul -
tu ra, do Co mér cio e da Indús tria do meu Esta do e
tam bém as do PMDB, tudo isso faz com que au men te
em mim a von ta de de cor ri gir es ses fa tos para que
não acon te çam com ne nhum dos com pa nhe i ros, por -
que, re pi to, lá no Esta do as pes so as não acre di tam.
No en tan to, che guei ao ae ro por to de Bra sí lia ou tro dia 
meio cons tran gi do, por que é na tu ral fi car mos cha te a -
dos com essa si tu a ção, que fere o co ra ção, o sen ti -
men to e a dig ni da de, de i xan do-nos im po ten tes di an te 
dos acon te ci men tos.

Faço um ape lo à re vis ta: po de ri am pu bli car uma
nota, in for man do que hou ve um en ga no, que o re pór -
ter foi ilu di do e que não foi bem as sim que tudo ocor -
reu. A re vis ta au men ta ria a ad mi ra ção do povo bra si -
le i ro pelo seu tra ba lho. Se ria um ges to de dig ni da de,
como mu i tas ve zes ocor re co nos co nes te Con gres so: 
quan do al gum com pa nhe i ro se ex ce de, pe di mos des -
cul pas, para que a Casa pros si ga com seus tra ba lhos
num am bi en te de cor di a li da de.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Ouço 
V. Exª com pra zer.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Con -
si de ro mu i to im por tan te a sua ati tu de fran ca de, com
mu i ta tran qüi li da de, tra zer os mais com ple tos es cla -
re ci men tos so bre essa ma té ria, a qual, pelo que pude
de pre en der, não apre sen ta, até o mo men to, pelo vo -
lu me de in for ma ções ali apre sen ta das, uma con sis -
tên cia que pos sa le var os ele i to res a uma con vic ção
bas tan te cla ra dos acon te ci men tos. V. Exª, com mu i ta 
sin ce ri da de, pro cu rou es cla re cer, da me lhor ma ne i ra
pos sí vel, os fa tos, con tri bu in do para que a ver da de
ve nha in te i ra men te à tona. Ain da que mu i tas ve zes,
Se na dor Ger son Ca ma ta, te nha mos opi niões di ver -
sas, nos so re la ci o na men to sem pre foi ba se a do em
res pe i to mú tuo e cor re ção, ape sar de ora con cor dar -
mos, ora di ver gir mos. É mu i to im por tan te que V. Exª
ve nha à tri bu na com essa fran que za para di zer o que
acon te ceu.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy. O de po i men to
de V. Exª é mu i to re le van te. Embo ra mais dis cor de -
mos do que con cor de mos em nos sas te ses, sem pre
nos res pe i ta mos. V. Exª pode ter di ver gi do inú me ras

ve zes das mi nhas idéi as e eu das suas; no en tan to,
sem pre o res pe i tei e V. Exª sem pre me res pe i tou. Di -
ver gi mos nas idéi as, mas nos res pe i ta mos mu tu a -
men te. Assim, te nho por V. Exª uma pro fun da ad mi ra -
ção, que, es pe ro, seja tam bém re cí pro ca.

Mu i to obri ga do.
Sr. Pre si den te, se V. Exª me per mi tir, gos ta ria

ain da de ou vir o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra,
ex-Governador de Mi nas, Go ver na dor do Esta do
fron te i ri ço. Logo após en cer ro.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
ouve com pra zer o apar te do Se na dor Fran ce li no Pe -
re i ra e tem cer te za de que, após esse apar te, o dis -
cur so es ta rá en cer ra do.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Go ver -
na dor do Esta do fron te i ri ço e mu i to iden ti fi ca do com a 
his tó ria, com a vida e com a be le za do Espí ri to San to.
A úni ca in ve ja que te mos em re la ção ao Espí ri to San -
to é o uso in dis cri mi na do das pra i as, sem que Mi nas
Ge ra is pos sa ter qual quer pri vi lé gio a esse res pe i to.
Po rém, tudo isso é com pen sa do pela ad mi ra ção, pelo 
res pe i to – e falo em nome de Mi nas Ge ra is – que to -
dos os mi ne i ros têm por V. Exª, um ho mem jo vem...

O SR. GERSON CAMATA  (PMDB – ES) – Nem
tão jo vem.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – ... ta len -
to so, tra ba lha dor, como De pu ta do Fe de ral, como Go -
ver na dor, como Se na dor. V. Exª é um ho mem sin gu -
lar, de ca rá ter – e esta, a ex pres são me lhor para le var
para sua casa, para sua es po sa e para sua fa mí lia.
Con ti nue as sim. Con ti nue ami go de to dos e que to -
dos pos sam res pe i tá-lo sem pre. O nos so res pe i to.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mu i to 
obri ga do, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. Con ti nu a mos
es tu dan do aque la pro pos ta fa mo sa, fe i ta pelo Go ver -
na dor Tan cre do Ne ves na pre sen ça de V. Exª, qual
seja, a de jun tar mos Mi nas Ge ra is a Espí ri to San to e,
de po is, fa ze mos um ple bis ci to para es co lher a ca pi -
tal, que cer ta men te não se ria Vi tó ria.

Sr. Pre si den te, peço es cu sas e agra de ço a V.
Exª e a to dos. Espe ro que eu vol te aqui mu i tas ve zes,
mas nun ca mais para ter que me pro nun ci ar con tra in -
jú ri as, ca lú ni as e di fa ma ções.

Mu i to obri ga do a V. Exª pela to le rân cia.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.

Pre si den te...
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Um mo -

men to, Se na dor.
O dis cur so do Se na dor Ger son Ca ma ta está en -

cer ra do; to da via, a Mesa re gis tra o in te res se que ti -
nham os Se na do res Ernan des Amo rim e Ge ral do
Les sa em par ti ci par.
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Acre di to que não exor bi to da mi nha fun ção, Se -
na dor Ger son Ca ma ta, se dis ser, em nome do Se na -
do Fe de ral, que, di an te da con sa gra do ra ma ni fes ta -
ção que aca bou de ou vir, tudo quan to o Bra sil sabe da 
vida de V. Exª, des de seus pri me i ros mo men tos na
vida pú bli ca até o ins tan te mes mo em que es ta mos
ago ra par ti ci pan do jun tos des ta ses são, é que ela se
cons ti tu iu na cres cen te cons tru ção de uma ima gem,
mo ti vo de res pe i to, de ad mi ra ção e de ca ri nho não só
do povo do Espí ri to San to, mas do povo bra si le i ro.

A ma ni fes ta ção de V. Exª – e não que ro me alon -
gar mais so bre o as sun to – obri ga-me, en tre tan to, a
de i xar com a Casa uma re fle xão no mo men to em que
to dos de se ja mos que o Bra sil de i xe de ser o País da
im pu ni da de: tal vez seja ne ces sá rio en con trar mos for -
mas de ga ran tir que este é o País tam bém no qual
vale a pena ser de cen te; que o ho mem de bem, o ho -
mem cor re to, ín te gro pos sa dor mir em paz, sa ben do
que a so ci e da de dis põe de me i os para ga ran tir que
nun ca a sua ima gem e a sua vida se rão mis tu ra das às 
dos in dig nos e da que les que me re cem o re pú dio da
so ci e da de.

O que V. Exª dis se ao Bra sil na tar de de hoje há
de ter con ven ci do a so ci e da de de que é ne ces sá rio
fa zer al gu ma co i sa para que se sa i ba que os in dig nos
se rão exe cra dos, mas que vale a pena ser um ho -
mem de bem nes te País. 

Essas são as pa la vras que eu de se ja va di zer
tam bém a V. Exª, Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Qu e -
ro agra de cer a V. Exª, Sr. Pre si den te, por es sas pa la -
vras, e di zer que, de po is de todo o dis túr bio que pro -
vo quei na ses são, atra san do a Ordem do Dia, ain da
as sim V. Exª faz es sas con si de ra ções e me de i xa efe -
ti va men te fe liz e re com pen sa do de con vi ver com to -
dos es ses com pa nhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Foi uma
for ma de cum pli ci da de da Mesa com a de sor ga ni za -
ção que hou ve em re la ção ao ho rá rio do Expe di en te
no dia de hoje.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra pela or dem o Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, pe -
di ria a V. Exª que ga ran tis se a mi nha ins cri ção em pri -
me i ro lu gar, após a Ordem do Dia, a fim de po der usar 
a pa la vra, pela Li de ran ça do Par ti do da Fren te Li be -
ral, de vi da men te cre den ci a do pelo meu Lí der, Se na -
dor Hugo Na po leão.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to, Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a
pa la vra, pela or dem, o Se na dor Ge ral do Cân di do.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Pe di ria a V.
Exª para me ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá -
vel, se pos sí vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to em ter ce i ro lu gar, Se na dor Ge ral do Cân -
di do.

Srs. Se na do res, não ha via sen ti do im pe dir ou li -
mi tar o tem po usa do por um Se na dor para de fen der a
sua pró pria hon ra. Em vis ta dis so, o dis cur so do Se -
na dor Ger son Ca ma ta ocu pou o tem po des ti na do ao
ora dor se guin te, Se na dor Hugo Na po leão, que ti nha
tam bém uma in ter ven ção que, do pon to de vis ta da
sua ati vi da de po lí ti ca, é igual men te im por tan te. 

Te mos uma Ordem do Dia ex tre ma men te pe -
que na. Se não hou ver ob je ção do Ple ná rio, da rei a
pa la vra ao Se na dor Hugo Na po leão, em se gui da
apro va re mos a Ordem do Dia e, após esta, ou vi re mos 
as três co mu ni ca ções ina diá ve is, a in ter ven ção do
Se na dor Ber nar do Ca bral e vol ta re mos, en tão, à lis ta
de ora do res.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra pela or dem a V. Exª.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Des de on tem, es ta va
que ren do fa zer uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fará e está ins cri to para isso.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, gos ta ria ape nas de di zer que da rei
como lida a mi nha co mu ni ca ção, por que te nho um
com pro mis so nes te ho rá rio e te rei di fi cul da de em fi -
car. So li ci to que cons te dos Ana is co mu ni ca ção acer -
ca da co me mo ra ção, no Cabo de San to Agos ti nho,
dos 500 anos de des co bri men to fe i to pelo ve le ja dor
es pa nhol Vi cen te Yá ñez Pin zón em ter ras de Per -
nam bu co.

Gos ta ria que fos se dado como lido esse pro nun -
ci a men to.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
so li ci ta a V. Exª que en ca mi nhe o seu pro nun ci a men -
to, que será dado como lido e in clu í do nos Ana is da
Casa.

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 296



DISCURSO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO FREIRE.:

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, Hoje é dia de fes -
ta em Cabo de San to Agos ti nho, no Esta do de Per -
nam bu co: co me mo ra mos os 500 anos do des co bri -
men to do Bra sil, data em que, se gun do his to ri a do res,
o na ve ga dor es pa nhol Vi cen te Yá ñez Pin zón te ria
apor ta do no Cabo. Ape sar de ofi ci al men te não re co -
nhe ci da, por ca u sa das pres cri ções do Tra ta do de
Tor de si lhas, a des co ber ta é con fir ma da por his to ri a -
do res bra si le i ros do por te de Ca pis tra no de Abreu,
Ma no el Pe re i ra da Cos ta, Flá vio Gu er ra e Má rio Set -
te. O fato da data ofi ci al ser o 22 de abril só de mons tra 
que as con ve niên ci as po lí ti cas da épo ca do des co bri -
men to su pe ra ram os fa tos his tó ri cos, do cu men ta dos
e com pro va dos. Mas es ses aí es tão, ina pe lá ve is, so -
man do à nos sa his tó ria mais com ple xi da de e ri que za
do que as cal ma ri as do ofi ci a lis mo gos ta ri am.

É bem ver da de que há mais po lê mi ca e dis pu ta
do que cer te zas quan to a da tas e lu ga res, ain da que o 
dia 22 e a Baía de Ca brá lia se jam des car ta dos igual -
men te por to dos os pes qui sa do res. Mas é mu i to sa lu -
tar de ba ter mos nos sas ori gens, na bus ca de uma
iden ti da de que, qui nhen tos anos de po is, ain da não foi 
to tal men te for ja da. Sa lu tar como a dis pu ta é o de ba te
que ela gera, ani man do o es pí ri to de co me mo ra ção
ao mes mo tem po que de mons tra como von ta des e
tra ta ti vas po lí ti cas aca bam por de fi nir o des ti no das
na ções. Para além dis so, a saga é in te res san te e a
po lê mi ca, nes se caso, não de i xa de ter seu as pec to
lú di co.

Re ca pi tu lan do um pou co, são co nhe ci das dos
es pe ci a lis tas as am bi ções fran ce sas, es pa nho las e
por tu gue sas em re la ção ao Mun do Novo. Mais do
que a vi são en dê mi ca do Pa ra í so Ter res tre e do ”bom
sel va gem“ rous se a u ni a no, ali men ta dos na li te ra tu ra e 
na ma gia re li gi o sa, o que se bus ca va de fato era a ex -
pan são de mer ca dos, num mo vi men to cons ci en te e
de li be ra do das po tên ci as eco nô mi cas da épo ca. Ini -
cio do fim do re gi me fe u dal e co me ço da ex pan são do
mer can ti lis mo, esse foi o con tex to em que se deu o
des co bri men to de no vas e be las ter ras – mais do que
be las, abun dan tes e ex plo rá ve is.

A dis pu ta apa i xo na da pelo di re i to de ter des co -
ber to o Bra sil não é nova e vem do tem po do pró prio
fe i to. Ape sar dis so, nos sa his tó ria ofi ci al até bem pou -
co ig no ra va to das as ou tras ver sões, fa tos e atos,
suas con tra di ções e de sen con tros. Os do cu men tos e
as dis cus sões atu a is, es tas ani ma das pelo am bi en te
de li ber da de de ex pres são e de pen sa men to, tão caro 
a to dos nós que vi ve mos os anos de chum bo do de -

ba te in ter di ta do, têm de mons tra do que não só Ca bral
não foi o pri me i ro a apor tar em ter ras bra si le i ras,
como tam bém o Por to Se gu ro de Ca bral não foi o por -
to se gu ro que re ce beu os pri me i ros co lo ni za do res.
Co me mo ra mos ci vi ca men te duas in ver da des: a data
do des co bri men to do Bra sil e seu lo cal.

Ca pis tra no de Abreu afir ma em sua obra que a
vi a gem em pre en di da por Vi cen te Ya ñez Pin zón às
ter ras no vas é de au ten ti ci da de ine quí vo ca e nos diz
que já em 1500 Juan de la Cosa e o go ver no es pa nhol 
a no ti ci a vam; em 1501, Pe dro Mar tir as si na la va o fe i -
to; em 1504, Ange lo Tre vi za no co men ta va so bre o
cabo des co ber to; des de en tão to dos os his to ri a do res
têm dado tes te mu nho da ocor rên cia. Se gun do a his -
to ri o gra fia, Pin zón saiu em de zem bro de 1499 de Pa -
los de la Fron te ra, na Espa nha, com qua tro ca ra ve las, 
e de sem bar cou em 26 de ja ne i ro de 1500 – há exa tos
qui nhen tos anos, por tan to – no cabo de San ta Ma ria
de la Con so la ción – no me a do um ano de po is cabo de
San to Agos ti nho, por Amé ri co Ves pú cio, e que fica no 
Esta do de Per nam bu co. De po is da des co ber ta, o na -
ve ga dor es pa nhol la vrou a pos se ju rí di ca da ter ra e o
acon te ci men to foi anun ci a do as sim que to dos re tor -
na ram a Eu ro pa. Mas a fa ça nha es bar rou no Tra ta do
de Tor de si lhas, as si na do en tre os reis de Por tu gal e
Espa nha, em 1494, e que as se gu ra va a Por tu gal o
tre cho em que Pin zón es ti ve ra.

Embo ra ten do de cla ra do ex pli ci ta men te ter de -
sem bar ca do em Cabo de San to Agos ti nho, Pin zón e
seus com pa nhe i ros se vi ram pos te ri or men te ques ti o -
na dos. Fran cis co Adol fo de Var nha gen, o Vis con de
de Por to Se gu ro, afir ma que ele apor ta ra não em Per -
nam bu co, mas em Mu cu ri pe, no Ce a rá. Tem tam bém
quem diga que o des co bri men to do Bra sil se deu em
ju nho de 1499 em Açú, no Rio Gran de do Nor te, ou
ain da no Pará. 

A fa ça nha de Pin zón, em bo ra não seja fa mo sa
en tre os bra si le i ros, tem pro vo ca do no povo de Cabo
de San to Agos ti nho o âni mo da dis cus são. Fó runs
mu ni ci pa is, de ba tes em es co las, pa les tras pú bli cas e
até uma fes ta ani ma dís si ma hoje, com a pre sen ça de
re pre sen tan tes da UFPE e dos go ver nos da Espa nha
e do Bra sil, re me mo ra ram a ges ta. Um pa rên te se:
nis so tudo de ve-se res sal tar o em pe nho, a de di ca ção
e a ou sa dia ti pi ca men te ca ben se do pre fe i to Eli as Go -
mes. Esses acon te ci men tos não re dun da rão em mu -
dan ça nas da tas ofi ci a is. Se ria até um con tra sen so se 
isso ocor re res se. Mas têm sido fun da men ta is para o
re nas ci men to do in te res se de Per nam bu co por sua
his tó ria e isso, por si só, já é uma vi tó ria no cam po das 
iden ti da des cul tu ra is.
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É nes se es pí ri to de de ba te, e para que os ci da -
dãos se edu quem na dú vi da e sem ape gos des ne ces -
sá ri os a ver da des ab so lu tas, que re gis tra mos o dia de 
hoje e co me mo ra mos, com Cabo de San to Agos ti -
nho, nos sos 500 anos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce do 
a pa la vra a V. Exª pela or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, te nho uma su ges tão para que
até so bre mais tem po aos Srs. Ora do res: trans fe rir a
Ordem do Dia de hoje para ama nhã, já que a de hoje
é mu i to pe que na e a de ama nhã, tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con sul to 
o Ple ná rio se pre fe re que ou ça mos mais um ora dor e,
em se gui da, fa ça mos a Ordem do Dia, ou, por se tra -
tar de uma bre ve Ordem do Dia, es go ta mos esta e
pro ce de mos aos ora do res ins cri tos.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre si -
den te, po de ría mos ou vir o ora dor que já se en con tra
na tri bu na e, em se gui da vol ta re mos à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se o Ple -
ná rio con cor da, va mos fa zer des sa for ma e, em se -
gui da, vol ta re mos à Ordem do Dia.

Tem a pa la vra o Se na dor Hugo Na po leão. S.
Exª dis põe de vin te mi nu tos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs Se -
na do res, no mês de agos to de 1998, em ple na cam -
pa nha ele i to ral, as so mei à tri bu na do Se na do Fe de ral
a fim de tra zer ao co nhe ci men to da Casa um as sun to
que me pa re cia, àque la épo ca – como me pa re ce até
hoje –, de ex tre ma e ri go ro sa im por tân cia para a vida
do meu Esta do do Pi a uí e para a pró pria boa con vi -
vên cia de mo crá ti ca, não ape nas em um dos Esta dos
da Fe de ra ção mas – por que não di zer? – em todo o
ter ri tó rio na ci o nal.

Exi bi da tri bu na jor na is como O Glo bo, Fo lha
de S.Pa u lo, a re vis ta IstoÉ  e ou tros ór gãos da im -
pren sa que da vam co nhe ci men to pú bli co da cor rup -
ção ele i to ral na que le Esta do. É a res pe i to des se tema 
que fa la rei, as sim como da cor rup ção no Go ver no do
Esta do do Pi a uí. E fa la rei não como Lí der do PFL que
sou, por isso pro mo vi mi nha ins cri ção como ora dor
avul so, a fim de que pos sa as su mir as res pon sa bi li da -
des de cor ren tes da mi nha ora ção e não trans mi ta,
como ja ma is de se jei trans mi tir, ao meu par ti do, ao
Par ti do da Fren te Li be ral, qua is quer res pon sa bi li da -
des em tor no da qui lo que, como Se na dor, pes so al -
men te, sem pre fa lei, es tou a fa lar e vou con ti nu ar fa -
lan do.

Exi bi pro vas ir re fu tá ve is. Hou ve, por exem plo,
um in qué ri to da Po lí cia Fe de ral, em meu Esta do, dan -
do con ta de que fo ram dis pen sa das to das as obri ga -
ções dos pi a u i en ses com o pa ga men to da taxa de
água no meu Esta do, du ran te to dos os me ses da ele i -
ção. O pre tex to era o gran de Pro gra ma Água San ta,
e, evi den te men te, mi lha res de pes so as po bres se se -
du zi ram com esse fa vor e aca ba ram vo tan do no go -
ver na dor. Mas não foi a úni ca. Vou me re fe rir a mais
dois ou três, para pas sar aos fa tos da atu a li da de que
es tão man chan do o meu Esta do.

Trou xe, tam bém, à tri bu na no tí ci as de jor nal que 
da vam con ta de ou tro in qué ri to da Po lí cia Fe de ral no
Pi a uí, a res pe i to da dis tri bu i ção de ma te ri al con tra -
ban de a do. O ir mão do Go ver na dor do Pi a uí é o Se -
cre tá rio da Fa zen da do Go ver no. A Se cre ta ria da Fa -
zen da ar re ca da va os bens con tra ban de a dos e en tre -
ga va ao ca sal go ver na men tal, que dis tri bu ía nos co -
mí ci os. Isso está re gis tra do in clu si ve no jor nal O Glo -
bo, do Rio de Ja ne i ro, e em in qué ri to en cer ra do pela
Po lí cia Fe de ral, no Esta do do Pi a uí. Não é ques tão de 
con tes tar, é uma ques tão ve rí di ca. E trou xe, tam bém,
na que la oca sião, a dis tri bu i ção de ces tas de ali men -
tos en tre gues a pes so as não ca das tra das pela seca,
com pro pa gan da ele i to ral do go ver na dor den tro – ou -
tro in qué ri to en cer ra do pela Po lí cia Fe de ral.

Me ses de po is, eis que se não quan do, nin guém
ima gi na va nem es pe ra va, sur gem os do cu men tos.
Exi bi rei ape nas dois das de ze nas de do cu men tos va -
za dos em ter mos ver go nho sos, que pas so a ler:

“Re ci bo R$33 mil (trin ta e três mil re a is)
Re ce bi a im por tân cia de R$33 mil (trin -

ta e três mil re a is), re fe ren te ao pa ga men to
do con tra to de ris co fe i to com o Dr. Fran cis -
co José Mar tins Ju ri ti, di re tor ad mi nis tra ti vo
da Ages pi sa – Água e Esgo tos do Pi a uí S/A, 
com a Ban da Piky com Sal, de For ta le za –
Ce a rá, re la ti vo a 11 apre sen ta ções no pe -
río do de 12 a 22 de ou tu bro de 1998, no se -
gun do tur no da cam pa nha a Go ver na dor do
Esta do Fran cis co de Assis Mo ra es Sou sa,
Mão-Santa.”

Da ta do e as si na do por Arlin do Pe re i ra Bri to Fi lho.
São cen te nas de mi lha res. Este, de R$10 mil,

nos mes mos ter mos: ”Para apre sen ta ção da Ban da
Ma ra do na, de For ta le za, no en cer ra men to da cam pa -
nha do se gun do tur no do can di da to a Go ver na dor do
Esta do Fran cis co Mo ra es Sou sa“. Assi na do por Luiz
Gon za ga La cer da Luz, com en de re ço, CPF, etc..

São de ze nas que vi e ram à tona.
Qu an do fo mos ve ri fi car, no Tri bu nal Re gi o nal

Ele i to ral do Pi a uí, se, por aca so, ha via pres ta ção de
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con tas des ses e de de ze nas de ou tros que te nho em
duas far tas pas tas aqui so bre a tri bu na, não ha via.
Re sul ta do: cri me ele i to ral.

Nes se fim de se ma na – e vou fa lar ape nas em
mais dois as sun tos –, o Diá rio do Povo , de Te re si na,
do min go, 23 de ja ne i ro, traz uma man che te: Diá rio
do Povo, Dos siê II.

As re ve la ções do Dos siê II re pre sen tam o se -
guin te: 

A Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, Se ção do Pi -
a uí, por in ter mé dio de seu Pre si den te, Dr. Nel son
Nery Cos ta, re pre sen tou, jun to à Pro cu ra do ria Ge ral
da Re pú bli ca no Esta do, e esta, jun to à Jus ti ça Fe de -
ral. O Juiz man dou abrir in qué ri to e de ter mi nou a es -
cu ta te le fô ni ca. Pas mem: os fi lhos do pró prio Go ver -
na dor do Pi a uí es tão en vol vi dos em gra va ções, nas
qua is se fa lam as pi o res co i sas. As re ve la ções do
Dos siê II, gra va ções da Po lí cia Fe de ral, re ve lam um
am plo es que ma de en ri que ci men to ilí ci to. O cha ma do 
Dos siê II da Po lí cia Fe de ral re ve la a exis tên cia de um
es que ma de cor rup ção en vol ven do em pre sá ri os, po -
lí ti cos e mem bros do Go ver no do Esta do.

As con ver sas gra va das fa zem in si nu a ções da li -
ga ção en tre o em pre sá rio José Car los Be zer ra de Sá, 
o ”Ma zu ca“, e pes so as mu i to pró xi mas ao Go ver na -
dor Fran cis co Mo ra es Sou za, como é o caso dos fi -
lhos Cas san dra, Gra ci nha e Fran cis co Mo ra es Sou za 
Jú ni or, que aten de pela de li ci o sa al cu nha de
”mão-santinha“.

O dos siê foi mon ta do a par tir de gra va ções e
con ver sas te le fô ni cas en tre o em pre sá rio José Car los 
Be zer ra de Sá e al guns de seus em pre ga dos, po lí ti -
cos, au xi li a res di re tos do Go ver na dor e ou tros em pre -
sá ri os. As con ver sas com pro vam as li ga ções do
ex-Chefe do Ga bi ne te Mi li tar, Co ro nel Odi val Fal cão,
com o es que ma de ”Ma zu ca“.

Du ran te os oito me ses de gra va ções de li ga -
ções te le fô ni cas, que cul mi na ram com a des co ber ta
do cri me or ga ni za do no Esta do, a Po lí cia Fe de ral
des co briu, tam bém, o su per fa tu ra men to de obras,
des vio de re cur sos pú bli cos e jogo de in fluên cia. A
gra va ção da fita nº 12 in si nua que Cas san dra e Gra ci -
nha Mo ra es Sou za, fi lhas do Go ver na dor, te ri am in -
ter me di a do a li be ra ção de ver bas na Se cre ta ria de
Fa zen da do Esta do, cujo ti tu lar é ir mão do Go ver na -
dor. Há toda a trans cri ção dos diá lo gos exis ten tes.

São in can sá ve is e atri bu em a cul pa ao Se na dor
Hugo Na po leão do PFL por ten tar des mo ra li zar o Go -
ver no. Como pos so ser cul pa do por um ato de cor rup -
ção ao qual não te nho aces so. Não co nhe ço o Sr. Ma -
zu ca nem as fi lhas do Go ver na dor do Esta do. Este,
com des fa ça tez, afir ma que a cul pa é do Se na dor do

PFL. Tra ta-se de um Go ver no que esta fa zen do o Pi a -
uí, la men ta vel men te, vi rar um ver da de i ro mar de
lama.

Foi pu bli ca do no Jor nal Meio Nor te de sá ba do,
22 de ja ne i ro, que o Dos siê II re ve la es tre i ta li ga ção
de Ma zu ca com o po der pú bli co. To dos os jor na is re -
ve lam isso. Foi man che te do Do min go, dia 23, no Jor -
nal Meio Nor te: ” Ma zu ca é con vo ca do para de por na
po lí cia ci vil.“ O Jor nal O Dia, de Te re si na, do dia 25 de 
ja ne i ro trou xe: ”Escân da los en vol vem Ma zu ca“.

Tre zen tos e quin ze mil, qui nhen tos mil. Enfim,
es tou exi bin do para os Srs. Se na do res uma si tu a ção
ver go nho sa.

É evi den te que res pon di: ”Hugo Na po leão exi ge
apu ra ção das de nún ci as.“ Le van tan do tudo o que es -
tou aqui a di zer, acres cen to que o Tri bu nal de Con tas
do Esta do tam bém vai fa zer uma de vas sa em qua tro
ór gãos do Go ver no.

Como se tudo isto, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, não fos se su fi ci en te, eis ago ra o re quin te, 
tam bém co lhi do nes te fi nal de se ma na, de mais uma
pro va de pro fun da cor rup ção ele i to ral no Esta do do
Pi a uí e que le van tou a voz do Pro cu ra dor da Re pú bli -
ca Tran van van Fe i to sa, para re que rer e ins tar a Po lí -
cia Fe de ral, por in ter mé dio de seu efi ci en te su pe rin -
ten den te, Dr. Ro bert Rios Ma ga lhães, a abrir o ne ces -
sá rio in qué ri to para apu ra ção, pas mem, de uma ta -
ma nha ir re gu la ri da de.

Des co briu-se que nos me ses de ju lho, agos to e
ou tu bro de 1998, du ran te a cam pa nha ele i to ral, cen -
te nas de pes so as fo ram con tra ta das. Isto ao ar re pio
da Lei 9.504, que é a lei que re geu as úl ti mas ele i -
ções, na re da ção dada pela re so lu ção do Tri bu nal Su -
pe ri or Ele i to ral. E a par tir daí não pa rou, e são sa lá ri os 
que têm va lo res a par tir de R$320,00 e vão até
R$8.800,00, e se gun do o jor nal, au men tan do a fo lha
de pa ga men tos em 81% du ran te este pe río do. 

A Câ ma ra dos De pu ta dos aca ba de vo tar a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal que vem ao Se na do, e o
Go ver na dor do Esta do não re sis te à mí ni ma a este
as sun to. Qu e ro di zer que foi uma fo lha se cre ta e já se
vê o jor nal Meio Nor te, se gun da-feira, 24 de ja ne i ro,
mos tran do que a gran de ma i o ria dos as ses so res nem 
com pa re cia ao ór gão para re ce ber a gra ti fi ca ção ou
pre su me-se, nem sa bia, en tre ju nho e ou tu bro de
1988, que era em pre ga do na ad mi nis tra ção es ta du al, 
se gun do re ve lou o De pu ta do Esta du al e Lí der do meu 
Par ti do na Assem bléia, De pu ta do Leal Jú ni or.

E os sa lá ri os va ri am. O cu ri o so é que nem sem -
pre o as ses sor es ta va pre sen te para re ce ber seu di -
nhe i ro. Mar ti nho José de Sou za, por exem plo, não
apa re ceu na Se cre ta ria da Admi nis tra ção em se tem -
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bro para re ce ber o seu sa lá rio. Quem apa re ce as si -
nan do a lis ta por ele é João Car los da Sil va Sou za.

Para se ten tar sa ber quem pode ser João Car los 
da Sil va Sou za, bas ta pro cu rar a Po lí cia, por que, sal -
vo o pro ble ma de ho mô ni mos, João Car los, de pro sa i -
co ape li do ”Pato Do nald“ é o mes mo que de nun ci ou o
De pu ta do à Po lí cia...“ e por aí vai.

Mas são in crí ve is as afir ma ções. Tam bém no
mes mo jor nal Meio Nor te , se gun da-feira, 24, no va -
men te: ”Fo lha se cre ta te ria fi nan ci a do a cam pa nha
ele i to ral“. E vêm as as si na tu ras das pes so as no Esta -
do do Pi a uí re ce ben do. Quer di zer, o go ver no do
Esta do do Pi a uí, du ran te a cam pa nha ele i to ral pra ti -
cou cri me ele i to ral, que, ago ra, o Pro cu ra dor Tran -
van van Fe i to sa, atra vés da Po lí cia Fe de ral, vai apu rar 
em toda a sua ex ten são.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Se na -
dor Hugo Na po leão, quan do opor tu no, per mi ta-me
um apar te?

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Com
mu i to pra zer, Exce lên cia. Assim que eu ter mi nar – e
já es tou con clu in do , a par te ex po si ti va da mi nha ora -
ção.

“Sur ge nova fo lha se cre ta da ad mi nis tra ção”,
“ser vi do res fan tas mas”, de po is: ”Dos siê in di ca o trá fi -
co de in fluên cia”. “O Su pe rin ten den te da Po lí cia Fe -
de ral no Pi a uí, Ro bert Rios Ma ga lhães, in for mou que
as gra va ções dos te le fo ne mas do em pre sá rio José
Car los Be zer ra de Sá, o Ma zu ca, per mi te in ves ti ga -
ções do trá fi co de in fluên cia e cor rup ção com as
obras pú bli cas do Esta do.”

”Po lí cia Fe de ral vai in ves ti gar fo lha pa ra le la“. É
a no tí cia a que me re fe ri e de que o Pro cu ra dor da Re -
pú bli ca de ter mi nou apu ra ção.

O jor nal O Dia dá con ta de que o ”De le ga do Ro -
bert Rios Ma ga lhães in for mou que foi de ter mi na da
aber tu ra de in qué ri to po li ci al para apu rar a re la ção
dos ser vi do res in clu í dos na fo lha de pa ga men to do
Esta do. Ele pre ten de ou vir ini ci al men te o Se cre tá rio
de Admi nis tra ção, Mag no Pi res“. Foi de ter mi na da
pelo Pro cu ra dor Tran van van Fe i to sa por que exis te
for te sus pe i ta de cri me ele i to ral com re la ção a es sas
con tra ta ções. É um não-parar!

“Mag no e as ses so res in ti ma dos pela Po lí cia Fe -
de ral. O Se cre tá rio Esta du al da Admi nis tra ção, Mag -
no Pi res, foi in ti ma do pela Po lí cia Fe de ral para pres -
tar de po i men to mar ca do hoje ou ama nhã, de pen den -
do da sua dis po ni bi li da de”.

“Nova lis ta mos tra su pe ras ses so res de
R$8.800,00”. Mais do que ga nha um par la men tar em
nos so País. Vem, en tão, uma nova re la ção. Há, por
exem plo, o caso de Lin dol fo, que em um mês re ce bia 

como as ses sor lo ta do em Te re si na e, em ou tro, como 
mé di co em Santa Cruz, no Pi a uí. Asses so res ti nham
du pla ma trí cu la na se cre ta ria. É um hor ror após o ou -
tro.

O jor nal Diá rio do Povo de on tem pu bli ca ”Fo -
lha su biu 81% em cin co anos“. Não há quem pos sa
go ver nar.

Con cluo com as man che tes de hoje. Um de les:
”Mag no e as ses so res in ti ma dos pela Po lí cia Fe de ral.
Fo lha Se cre ta.“ E o ou tro, Jor nal O Dia, de Te re si na:
”Po lí cia Fe de ral vai apu rar a fo lha se cre ta na ad mi nis -
tra ção para ve ri fi ca ção se há cri me ele i to ral.“

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, não pos -
so de i xar de le van tar a mi nha voz, com tris te za, por
es tar per ce ben do que, no Pi a uí, as co i sas che ga ram
a um pon to em que não são mais ape nas con jec tu ras. 
Não se tra ta ape nas de um no ti ciá rio de um ou ou tro
ór gão lo cal de im pren sa por even tu a is fun da men tos
po lí ti cos. Não! É, so bre tu do, a cons ta ta ção, me di an te 
in qué ri tos da Po lí cia Fe de ral, acór dãos do Tri bu nal
Su pe ri or Ele i to ral, con si de ran do o Go ver na dor como
in cur so em pena pelo cri me de cor rup ção ele i to ral.
São man che tes de jor nal e no ti ciá rio da im pren sa na -
ci o nal. 

Ve nho ou vin do, há me ses, pe las gran des ca de i -
as de te le vi são do Bra sil e pe los im por tan tes jor na is
do Rio de Ja ne i ro e de São Pa u lo, re i te ra das no tí ci as
que en ver go nham meu Esta do.

Ago ra sei, Sr. Pre si den te, por que a ele i ção foi
to ma da. A ele i ção não foi ga nha. Na que le me nos de
1% do re sul ta do do se gun do tur no, a ele i ção foi to ma -
da e ar ran ca da a fór ceps, com ir re gu la ri da des umas
em cima das ou tras e com re cur sos pas sa dos ile gal -
men te para a cam pa nha do Go ver na dor do Esta do.

É uma ver go nha!
O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Per mi -

te-me V. Exª. um apar te?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI ) – Con ce -

do a V. Exª. Se na dor Ernan des Amo rim, o apar te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Se na dor

Ernan des Amo rim, a Mesa faz um ape lo a V. Exª. para 
que seja bre ve no seu apar te e in for ma ao Se na dor
Hugo Na po leão que S. Ex.ª dis põe de dois dos seus
vin te mi nu tos. 

A Mesa so li ci ta bre vi da de aos Srs. Se na do res,
em vir tu de de es tar mos fa zen do uma pro gra ma ção
in te i ra men te mo di fi ca da pe las ra zões co nhe ci das
pelo Ple ná rio.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Con ce -
do-lhe apar te, com mu i ta sa tis fa ção.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Se na -
dor Hugo Na po leão, mu i tos pen sam que se tra ta de
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bri ga de quin tal. Lem bro-lhes de que, no man da to
pas sa do, o Go ver na dor de Ron dô nia e eu tra zía mos
a esta Casa de nún ci as des sa en ver ga du ra. Mu i tos
pen sa vam que era bri ga de casa e não que ri am to mar 
po si ção. Hoje, Ron dô nia está amar gu ran do os des -
man dos, fal ca tru as e des vi os que hou ve no pas sa do
e a não apu ra ção dos fa tos. Pior do que isso, emi nen -
te Se na dor, é que essa si tu a ção vai ter mi nar che gan -
do a esta Casa, para que apro ve mos so li ci ta ção de
re cur sos para um ban co que fa liu por que des vi a ram
di nhe i ro para isso ou aqui lo; para um ins ti tu to que fa -
liu por que o Go ver no não apli cou os re cur sos ne ces -
sá ri os. Um exem plo foi o que ocor reu no meu Esta do,
onde des con tou-se o di nhe i ro da fo lha de pa ga men to
dos ser vi do res, mas o di nhe i ro de sa pa re ceu. Esta
Casa, en tão, apro va lei, a fim de que o Go ver no Fe de -
ral as su ma ou o povo pas se a pa gar. Por isso, V. Ex.ª
está cor re to quan do de nun cia es ses des man dos.
Cabe a esta Casa, por meio de al gum me ca nis mo,
aju dar a apu rar o caso e ini bir a ga nân cia des sa gen te 
que cor rom pe o País. Isso sem con tar o pro ble ma ele -
i to ral. Dis pu ta ram con tra quem es ta va no po der e
amar gu ram suas do res. Te nho cer te za de que o re -
mé dio é a que da do ins ti tu to da re e le i ção, que veio
pre ju di car os co fres pú bli cos.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Agra de -
ço-lhe o de po i men to, emi nen te Se na dor Ernan des
Amo rim. Faço até um mea cul pa, por que fui um da que -
les que vo tou a fa vor da re e le i ção, in clu si ve para Go ver -
na dor. Mas as con si de ra ções de V. Ex.ª são vá li das.

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Per mi te-me
V. Ex.ª um apar te, emi nen te Se na dor Hugo Na po -
leão?

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Com
mu i ta sa tis fa ção, ilus tre Se na dor Edi son Lo bão. 

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Caro Se na -
dor Hugo Na po leão, se rei bre ve, aten den do aos ape -
los do Pre si den te da Casa – S. Exª está co ber to de ra -
zão. Ti ve mos, nes te País, uma ele i ção in di re ta dos
Go ver na do res no pe río do re vo lu ci o ná rio. Gos ta ria de
di zer que fui o au tor da emen da cons ti tu ci o nal que
res ta u rou a ele i ção di re ta dos Go ver na do res. Mas,
pelo que per ce bo, no Esta do de V. Exª o que acon te -
ceu foi pior que uma ele i ção in di re ta; foi uma fra u de.
O re la to de V. Exª é ver da de i ra men te im pres si o nan te, 
com do cu men tos, com fa tos e com nú me ros. O fato
que V. Exª men ci o na de fun ci o ná ri os que não sa bem
se quer que es tão na fo lha de pa ga men to de um Esta -
do que, por sua pró pria na tu re za, já é po bre, con fi gu -
ra um ver da de i ro des ca la bro ad mi nis tra ti vo. Isso na
par te da ad mi nis tra ção. Qu an to à ele i ção, acom pa -
nhei o cal vá rio de V. Exª, com to das as pres sões, com 

toda a má qui na pres si o nan do du ran te a ele i ção. Las -
ti mo que o re sul ta do te nha sido aque le. Las ti mo que o 
Esta do do Pi a uí, de tan tas tra di ções, te nha per di do a
pos si bi li da de de ter V. Exª no va men te no Go ver no,
go ver nan do bem, como na pri me i ra vez, e que, em
seu lu gar, te nha as su mi do al guém cujo re tra to, cujo
per fil é esse que V. Exª tra ça da tri bu na do Se na do.
Nos sa so li da ri e da de: a mi nha e a de seus com pa nhe -
i ros do PFL. V. Exª teve a gran de za, como sem pre, de 
não fa lar como Lí der; não quis com pro me ter, na ca u -
sa jus ta de V. Exª, a Li de ran ça. Mas aqui falo como
Lí der do nos so Par ti do, em subs ti tu i ção a V. Exª: V.
Exª tem nos sa to tal so li da ri e da de. 

O Sr. Fre i tas Neto (PFL – PI) – V. Exª me con ce -
de um apar te?

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Agra de -
ço-lhe, Se na dor Edi son Lo bão, Lí der em exer cí cio, as 
pa la vras de so li da ri e da de, sem pre pre ci sas, sem pre
atu a li za das, sem pre cor re tas. 

Con ce do apar te ao meu con ter râ neo e cor re li gi -
o ná rio, Se na dor e ex-Governador do Pi a uí, Fre i tas
Neto.

O Sr. Fre i tas Neto (PFL – PI) – Se na dor Hugo
Na po leão, te nho cer te za – não te nho ne nhu ma dú vi -
da – de que os in qué ri tos le va dos a efe i to pela Po lí cia
Fe de ral e pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral no Esta do
do Pi a uí vão che gar às con clu sões que V. Exª, des de
o ano pas sa do, vem de nun ci an do aqui e a im pren sa
lo cal e na ci o nal, no ti ci an do. Ago ra, as úl ti mas de nún -
ci as so bre a fo lha se cre ta veio elu ci dar um pro ble ma
fi nan ce i ro que nin guém con se guia en ten der no Pi a uí.
Eu mes mo, mu i tas ve zes, es ti ve na te le vi são – e V.
Exª sabe dis so – mos tran do da dos que me eram pas -
sa dos por fun ci o ná ri os da Se cre ta ria da Fa zen da. O
Esta do do Pi a uí tem uma re ce i ta men sal de R$65 mi -
lhões, em mé dia; uma fo lha de R$42 mi lhões; e um
ser vi ço da dí vi da de R$9 mi lhões, que o Esta do re ne -
go ci ou de ma ne i ra van ta jo sa com o Go ver no Fe de ral. 
V. Exª ve ri fi ca que há, aí, um su pe rá vit que, se não é
tan to que dê para re a li zar gran des obras, é su fi ci en te
para man ter o Esta do fun ci o nan do e pa gan do em dia.
Mas sabe V. Exª que, há mu i to e mu i to tem po, nes te
Go ver no, os sa lá ri os vêm atra sa dos há dois me ses
na Ca pi tal, há três me ses em al gu mas re giões do
Esta do e há qua tro me ses em ou tras. O 13º mês tem
sido pago to dos os anos, des de 1995, coam re cur sos
da ven da das Cen tra is Elé tri cas do Pi a uí, o ma i or pa -
tri mô nio do Go ver no do Pi a uí. A com pa nhia ener gé ti -
ca do Pi a uí foi fe de ra li za da para ser pri va ti za da. Para
ela, o Go ver no Fe de ral já an te ci pou um re cur so bas -
tan te sig ni fi ca ti vo que tem re pas sa do to dos os fi na is
de ano, com a aju da da Ban ca da Fe de ral, para que o
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fun ci o na lis mo pos sa re ce ber o 13º. Está aí a ex pli ca -
ção: uma fo lha se cre ta, cujo va lor nin guém sabe. Ou -
tra co i sa: foi o que apa re ceu até ago ra...

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Não
foi pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al o teor das con tra ta -
ções.

O Sr. Fre i tas Neto (PFL – PI) – Foi o que apa -
re ceu até agora. Apa re ceu em duas ou três ou
uma se cre ta ria. Se a fo lha se cre ta exis te em um,
exis te em qua se to dos os ou tros ór gãos do Go -
ver no. Na tu ral men te, a fo lha se cre ta vem ser vin -
do para ou tros fins, além de ser vir para atra sar
há mu i to tem po os par cos sa lá ri os do ser vi do res
do Esta do do Pi a uí. A mi nha so li da ri e da de ao dis -
cur so de V. Exª. Te nho cer te za que o Se na do
está aten to ao que ocor re no nos so que ri do Pi a -
uí. O nos so Esta do sem pre foi bem ad mi nis tra do
em Go ver nos como o de V. Exª, do Se na dor Lu cí -
dio Por tel la, do Se na dor Dir ceu Arco ver de e não
me re ce es tar ex pos to des sa ma ne i ra à opi nião
pú bli ca na ci o nal. Mu i to obri ga do.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PMDB – PI) –
Agra de ço a so li da ri e da de de V. Exª, Se na dor Fre i -
tas Neto, que, como ex-Governador, de li ne ou o co -
nhe ci men to que tem a res pe i to da re a li da de do
Esta do e o por quê da di fi cul da de no an da men to de
obras e, tam bém, da pró pria má qui na do cus te io do
Esta do em face des sa ver da de i ra bar ba ri da de que
as so la o nos so Pi a uí. 

E con cluo, Sr. Pre si den te, para di zer a úl ti ma
pre ci o si da de do ”Go ver na dor Mão San ta“: Qu in ze
dias atrás de cla ra para a Impren sa do Pi a uí, – e eu
dis po nho dos jor na is na mi nha re si dên cia em Te re -
si na – que seus fi lhos ga nham li ci ta ções no Esta do,
sim, mas ga nham li ci ta men te, como se ele pro ce -
des se a ou tras tan tas li ci ta ções que lí ci tas não fos -
sem. Mas des co nhe ce cer ta men te a Lei nº 8.666,
que pro í be ta xa ti va men te que pa ren tes até o ter ce i -
ro grau par ti ci pem de li ci ta ções no Esta do. No Pi a uí, 
o Go ver no con si de ra lí ci to. Isso é imo ral e ilí ci to.
Con de ná ve is são o seu Go ver no e as suas ati tu des
la men tá ve is. Ago ra, vejo que S. Exª lu tou para to -
mar a ele i ção, num ple i to de mo crá ti co, como se es -
pe ra va.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a 
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 35, DE 2000

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men -
to Inter no, a tra mi ta ção em con jun ta das Pro pos tas
de Emen da à Cons ti tu i ção nºs 67 e 96, de 1999, por 
ver sa rem so bre o mes mo as sun to.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000 – 
Lú cio Alcân ta ra – Edu ar do Su plicy – Ro meu
Tuma – Ber nar do Ca bral – José Edu ar do Du tra –
Álva ro Dias – Agne lo Alves – José Fo ga ça – Ney
Su as su na – Lu zia To le do – Ro ber to Fre i re

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que -
ri men to será pu bli ca do e, pos te ri or men te, in clu í do na
Ordem do Dia, na for ma do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a 
mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio 
em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 6, DE 2000

Re gu la men ta a Lei nº 9.709, de 18
de no vem bro de 1998, no âm bi to do Se -
na do Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º Com pe te ao Con gres so Na ci o nal au to ri -
zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to (art. 49, XV, da
CF), ob ser va do o dis pos to na Lei nº 9.709, de 18 de 
no vem bro de 1999 (art. 14, ca put, da CF).

§ 1º Ple bis ci to e re fe ren do são con sul tas for -
mu la das ao povo para que de li be re so bre ma té ria
de acen tu a da re le vân cia, de na tu re za cons ti tu ci o nal, 
le gis la ti va ou ad mi nis tra ti va.

§ 2º O ple bis ci to é con vo ca do com an te ri o ri da -
de a ato le gis la ti vo ou ad mi nis tra ti vo, ca ben do ao
povo, pelo voto, apro var ou de ne gar o que lhe te nha 
sido sub me ti do.

§ 3º O re fe ren do pode ser con vo ca do no pra zo
de trin ta dias a con tar da pro mul ga ção da lei, ou da
ado ção da me di da ad mi nis tra ti va, que se re la ci o ne de 
ma ne i ra di re ta com a con sul ta po pu lar, cum prin do ao
povo a res pec ti va ra ti fi ca ção ou re je i ção (art. 2º, c/c
art. 11 da Lei nº 9.709/98).

Art. 2º Um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros do
Se na do Fe de ral pode pro por à Casa me di an te de cre -
to le gis la ti vo, ple bis ci to ou re fe ren do so bre:

I – ques tão de re le vân cia na ci o nal;
II – ques tão da com pe tên cia do Po der Le gis la ti -

vo ou do Po der Exe cu ti vo;
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III – o caso pre vis to no § 3º do art. 18 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral (art. 3º da Lei nº 9.709/98).

§ 1º Con vo ca do ple bis ci to, o pro je to le gis la ti vo
cuja ma té ria cons ti tua ob je to da con sul ta po pu lar terá
sus ta da a sua tra mi ta ção até que o re sul ta do das ur -
nas seja pro cla ma do (art. 9º da Lei nº 9.709/98).

§ 2º O pro je to de de cre to le gis la ti vo de que tra ta
este ar ti go tra mi ta rá no Se na do Fe de ral em re gi me de 
pre fe rên cia.

§ 3º No caso de ple bis ci to pre vis to no § 4º do art. 18 
da Cons ti tu i ção Fe de ral e nas de ma is ques tões de com -
pe tên cia dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi -
os, o ple bis ci to e o re fe ren do se rão con vo ca dos nos ter -
mos do dis pos to nos arts. 5º e 6º da Lei nº 9.709/98.

Art. 3º Sen do fa vo rá vel o re sul ta do de ple bis ci to
pre vis to no art. 3º da Lei nº 9.709/98, o pro je to de lei
com ple men tar res pec ti vo po de rá ser pro pos to por
qual quer Se na dor pe ran te o Se na do Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. No caso do ca put, com pe te ao 
Se na do pro ce der a au diên cia das Assem bléi as Le gis -
la ti vas in te res sa das, nos ter mos do dis pos to no ar ti go 
se guin te des ta Re so lu ção.

Art. 4º Acres cen te-se, no Tí tu lo IX do Re gi men -
to Inter no, o se guin te Ca pí tu lo V:

TÍTULO IX
Das pro po si ções su je i tas
a dis po si ções es pe ci a is

(Omis sis)

CAPÍTULO V
Dos Pro je tos de Leis Com ple men ta res re fe ren tes 

a al te ra ção ter ri to ri al de Esta dos-Membros
(Const., art. 18, § 3º; Lei nº 9.709/98, art. 4º)

“Art. 376-A. O pro je to de lei com ple -
men tar des ti na do a apro var al te ra ção ter ri to -
ri al de Esta do-membro (Const., arts. 18, §
3º, e 48, VI; Lei nº 9.709/98, art. 4º) terá a
se guin te tra mi ta ção:

I – o pro je to será lido na Hora do
Expe di en te e dis tri bu í do à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia;

II – a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, an tes de se pro nun ci ar so -
bre a pro po si ção, pro ce de rá, no pra zo de
quin ze dias, à au diên cia da(s) Assem bléi -
as(s) Le gis la ti va(s) in te res sa da(s) na al te ra -
ção ter ri to ri al de que se tra ta (§ 2º do art. 4º
da Lei nº 9.709/98);

III – na opor tu ni da de pre vis ta no in ci so 
an te ri or, a(s) Assem bléi as(s) Le gis la ti va(s)
for ne ce rá(ão) ao Se na do Fe de ral os de ta -

lha men tos téc ni cos con cer nen tes aos as -
pec tos ad mi nis tra ti vos, fi nan ce i ros, so ci a is e 
eco nô mi cos da área ge o po lí ti ca afe ta da (§
3º do art. 4º da Lei nº 9.709/98);

IV – o pa re cer da Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia le va rá em con ta
as in for ma ções téc ni cas a que se re fe re o
in ci so an te ri or;

V – pu bli ca dos o pa re cer e, se hou ver,
as emen das e dis tri bu í dos os avul sos, de -
cor ri do o in ters tí cio re gi men tal, a ma té ria
será in clu í da em Ordem do Dia.

Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se à tra mi ta ção 
de pro je to de lei de que tra ta este ar ti go, no
que cou ber, as nor mas es ta be le ci das nes te
re gi men to para as de ma is pro po si ções."

Art. 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Art. 6º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral, de 5 de ou tu bro de
1988, fiel às suas ins pi ra ções de mo crá ti cas, con sa -
grou o ple bis ci to e o re fe ren do no seu art. 14, sen do
que a re gu la men ta ção ge né ri ca des ses ins ti tu tos de
par ti ci pa ção po pu lar no pro ces so po lí ti co foi efe ti va da 
me di an te a apro va ção da Lei nº 9.709, de 18 de no -
vem bro de 1998.

Não obs tan te, tor na-se ne ces sá rio que a re fe ri -
da lei seja, por sua vez, re gu la men ta da no âm bi to das 
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal e, nes se sen ti do, 
es ta mos apre sen tan do o pre sen te pro je to de re so lu -
ção para que se efe ti ve essa re gu la men ta ção no Se -
na do Fe de ral.

Assim, en tre ou tros dis po si ti vos, a pro po si ção,
que ora jus ti fi ca mos, de cla ra que um ter ço dos Se na -
do res pode pro por à Casa, me di an te de cre to le gis la ti -
vo, ple bis ci to ou re fe ren do so bre ques tão de re le vân -
cia na ci o nal, ques tão da com pe tên cia do Po der Le -
gis la ti vo e so bre al te ra ção ter ri to ri al de Esta do (art.
2º, ca put).

Ade ma is, es ta tui que que da rá sus ta da qual quer
pro po si ção le gis la ti va que es te ja tra mi tan do no Se na -
do Fe de ral e que cons ti tua ob je to da con sul ta po pu lar
ple bis ci tá ria (art. 2º, § 1º), bem como pre ce i tua que o
pro je to de de cre to le gis la ti vo que con vo ca ple bis ci to
ou au to ri za re fe ren do tra mi ta rá em re gi me de pre fe -
rên cia (art. 2º, § 2º).

Por ou tro lado, cu i da-se, ain da, da re gu la men ta -
ção da apre sen ta ção e da tra mi ta ção – nes ta Casa –
da es pé cie de pro je to de lei com ple men tar des ti na da
a pro ce der à al te ra ção ter ri to ri al dos Esta -
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dos-Membros, ma té ria da com pe tên cia con jun ta dos
Esta dos-Membros e da União, por in ter mé dio do
Con gres so Na ci o nal (arts. 3º e 4º).

Nes se par ti cu lar, es ta mos pro pon do o acrés ci -
mo de Ca pí tu lo V ao Tí tu lo IX do Re gi men to Inter no
do Se na do, com o fim de con fe rir  tra mi ta ção es pe ci al
à es pé cie de pro je to de lei com ple men tar em tela,
com des ta que para a re gu la men ta ção da au diên cia –
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – 
da(s) Assem bléia(s) in te res sa da(s) na al te ra ção ter ri -
to ri al em ques tão (art. 4º).

Des sa for ma, como se vê, a pre sen te ini ci a ti va
se des ti na a dar ma i or efi cá cia e efe ti va da de aos ins ti -
tu tos da so be ra nia po pu lar, se guin do o ca mi nho aber -
to pelo le gis la dor cons ti tu in te.

Por fim, de ve mos re gis trar que a pro po si ção em
tela nos foi ins pi ra da pelo ilus tre ho mem pú bli co e
meu con ter râ neo, Almi no Affon so que, em bo ra mo -
men ta ne a men te afas ta do do Con gres so Na ci o nal,
per ma ne ce par ti ci pan do das ques tões que di zem res -
pe i to à de mo cra cia e à par ti ci pa ção po pu lar no pro -
ces so po lí ti co.

Ante o ex pos to e ten do em vis ta a re le vân cia da
ma té ria que pre ten de mos re gu la men tar por in ter mé -
dio do pre sen te pro je to de re so lu ção, so li ci ta mos o
apo io dos no bres co le gas para o seu ne ces sá rio
aper fe i ço a men to e pos te ri or apro va ção.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ber nar do Ca bral.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Re gu la men ta a exe cu ção do dis pos -
to nos in ci sos I, II e III do art. 14 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 1º A so be ra nia po pu lar é exer ci da por su frá -

gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com va lor
igual para to dos, nos ter mos des ta lei e das nor mas
cons ti tu ci o na is per ti nen tes, me di an te:

I – ple bis ci to;
II – re fe ren do;
III – ini ci a ti va po pu lar.
Art. 2º Ple bis ci to e re fe ren do são con sul tas for -

mu la das ao povo para que de li be re so bre ma té ria de
acen tu a da re le vân cia, de na tu re za cons ti tu ci o nal, le -
gis la ti va ou ad mi nis tra ti va.

§ 1º O ple bis ci to é con vo ca do com an te ri o ri da de 
a ato le gis la ti vo ou ad mi nis tra ti vo, ca ben do ao povo,

pelo voto, apro var ou de ne gar o que lhe te nha sido
sub me ti do.

§ 2º O re fe ren do é con vo ca do com pos te ri o ri da -
de a ato le gis la ti vo ou ad mi nis tra ti vo, cum prin do ao
povo a res pec ti va ra ti fi ca ção ou re je i ção.

Art. 3º Nas ques tões de re le vân cia na ci o nal, de
com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ou do Po der Exe cu ti -
vo, e no caso do § 3º do art. 18 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
o ple bis ci to e o re fe ren do são con vo ca dos me di an te de -
cre to le gis la ti vo, por pro pos ta de um ter ço, no mí ni mo,
dos mem bros que com põem qual quer das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de com esta lei.

Art. 4º A in cor po ra ção de Esta dos en tre si, sub -
di vi são ou des mem bra men to para se ane xa rem a ou -
tros, ou for ma rem no vos Esta dos ou Ter ri tó ri os Fe de -
ra is, de pen dem da apro va ção da po pu la ção di re ta -
men te in te res sa da, por meio de ple bis ci to re a li za do
na mes ma data e ho rá rio em cada um dos Esta dos, e
do Con gres so Na ci o nal, por lei com ple men tar, ou vi -
das as res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas.

§ 1º Pro cla ma do o re sul ta do da con sul ta ple bis -
ci tá ria, sen do fa vo rá vel à al te ra ção ter ri to ri al pre vis ta
no ca put, o pro je to de lei com ple men tar res pec ti vo
será pro pos to pe ran te qual quer das Ca sas do Con -
gres so Na ci o nal.

§ 2º À Casa pe ran te a qual te nha sido apre sen -
ta do o pro je to de lei com ple men tar re fe ri do no pa rá -
gra fo an te ri or com pe te pro ce der à au diên cia das res -
pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas.

§ 3º Na opor tu ni da de pre vis ta no pa rá gra fo an te -
ri or, as res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas opi na rão, 
sem ca rá ter vin cu la ti vo, so bre a ma té ria, e for ne ce rão
ao Con gres so Na ci o nal os de ta lha men tos téc ni cos
con cer nen tes aos as pec tos ad mi nis tra ti vos, fi nan ce i -
ros, so ci a is e eco nô mi cos da área ge o po lí ti ca afe ta da.

§ 4º O Con gres so Na ci o nal, ao apro var a lei
com ple men tar, to ma rá em con ta as in for ma ções téc -
ni cas a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or.

Art. 5º O ple bis ci to des ti na do à cri a ção, à in cor -
po ra ção, à fu são e ao des mem bra men to de mu ni cí pi -
os, será con vo ca do pela Assem bléia Le gis la ti va, de
con for mi da de com a le gis la ção fe de ral e es ta du al.

Art. 6º Nas de ma is ques tões, de com pe tên cia
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, o
ple bis ci to e o re fe ren do se rão con vo ca dos de con for -
mi da de, res pec ti va men te, com a Cons ti tu i ção es ta -
du al e com a Lei Orgâ ni ca.

Art. 7º Nas con sul tas ple bis ci tá ri as pre vis tas
nos arts. 4º e 5º en ten de-se por po pu la ção di re ta men -
te in te res sa da tan to a do ter ri tó rio que se pre ten de
des mem brar, quan to a do que so fre rá des mem bra -
men to; em caso de fu são ou ane xa ção, tan to a po pu -
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la ção da área  que  se quer ane xar quan to a da que
re ce be rá o acrés ci mo; e a von ta de po pu lar se afe ri rá
pelo per cen tu al que se ma ni fes tar em re la ção ao to tal
da po pu la ção con sul ta da.

Art. 8º Apro va do o ato con vo ca tó rio, o Pre si den te 
do Con gres so Na ci o nal dará ciên cia à Jus ti ça Ele i to ral, 
a quem in cum bi rá, nos li mi tes de sua cir cuns cri ção:

I – fi xar a data  da con sul ta po pu lar;
II – tor nar pú bli ca a cé du la res pec ti va;
III – ex pe dir ins tru ções para a re a li za ção do ple -

bis ci to ou re fe ren do;
IV – as se gu rar a gra tu i da de nos me i os de co mu -

ni ca ção de mas sa con ces si o ná ri os de ser vi ço pú bli -
co, aos par ti dos po lí ti cos e às fren tes su pra par ti dá ri as 
or ga ni za das pela so ci e da de ci vil em tor no da ma té ria
em ques tão, para a di vul ga ção de seus pos tu la dos re -
fe ren tes ao tema sob con sul ta.

Art. 9º Con vo ca do o ple bis ci to, o pro je to le gis la -
ti vo ou me di da ad mi nis tra ti va não efe ti va da, cu jas
ma té ri as cons ti tu am ob je to da con sul ta po pu lar, terá
sus ta da sua tra mi ta ção, até que o re sul ta do das ur -
nas seja pro cla ma do.

Art. 10. O ple bis ci to ou re fe ren do, con vo ca do nos 
ter mos  da pre sen te lei, será con si de ra do apro va do ou
re je i ta do por ma i o ria sim ples, de acor do com o re sul ta -
do ho mo lo ga do pelo Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral.

Art. 11. O re fe ren do pode ser con vo ca do no pra -
zo de trin ta dias, a con tar da pro mul ga ção de lei ou
ado ção de me di da ad mi nis tra ti va, que se re la ci o ne de 
ma ne i ra di re ta com a con sul ta po pu lar.

Art. 12. A tra mi ta ção dos pro je tos de ple bis ci to e
re fe ren do obe de ce rá às nor mas do Re gi men to Co -
mum do Con gres so Na ci o nal.

Art. 13. A ini ci a ti va po pu lar con sis te na apre sen -
ta ção de pro je to de lei à Câ ma ra dos De pu ta dos,
subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele i to ra do
na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co es ta dos,
com não me nos de três dé ci mos por cen to dos ele i to -
res de cada um de les.

§ 1º O pro je to de lei de ini ci a ti va po pu lar de ve rá
cir cuns cre ver-se a um só as sun to.

§ 2º O pro je to de lei de ini ci a ti va po pu lar não po -
de rá ser re je i ta do por ví cio de for ma, ca ben do à Câ -
ma ra dos De pu ta dos, por seu ór gão com pe ten te, pro -
vi den ci ar a cor re ção de even tu a is im pro pri e da des de
téc ni ca le gis la ti va ou de re da ção.

Art. 14. A Câ ma ra dos De pu ta dos, ve ri fi can do  o
cum pri men to das exi gên ci as es ta be le ci das no art. 13
e res pec ti vos pa rá gra fos, dará se gui men to à ini ci a ti va 
po pu lar, con so an te as nor mas do Re gi men to Inter no.

Art. 15. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Bra sí lia, 18 de no vem bro de 1998; 177º da in de -
pen dên cia e 110º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

TÍTULO III
Da Orga ni za ção do Esta do

CAPÍTULO I
Da Orga ni za ção Po lí ti co-Administrativa

Art. 18. A or ga ni za ção po lí ti co-aministrativa da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil com pre en de a União,
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, to dos
au tô no mos, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

§ 1º Bra sí lia é a Ca pi tal Fe de ral.
§ 2º Os Ter ri tó ri os Fe de ra is in te gram a União e

sua cri a ção, trans for ma ção em Esta do ou re in te gra -
ção ao Esta do de ori gem se rão re gu la das em lei com -
ple men tar.

§ 3º Os Esta dos po dem in cor po rar-se en tre si,
sub di vi dir-se ou des mem brar-se para se ane xa rem a
ou tros, ou for ma rem no vos Esta dos ou Ter ri tó ri os Fe -
de ra is, me di an te apro va ção da po pu la ção di re ta men -
te in te res sa da, atra vés de ple bis ci to, e do Con gres so
Na ci o nal por lei com ple men tar.

§ 4º A cri a ção, a in cor po ra ção, a fu são e o des -
mem bra men to de mu ni cí pi os, far-se-ão por lei es ta -
du al, den tro do pe río do de ter mi na do por lei  com ple -
men tar fe de ral, e de pen de rão de con sul ta pré via, me -
di an te ple bis ci to, às po pu la ções dos mu ni cí pi os en -
vol vi dos, após di vul ga ção dos Estu dos de Vi a bi li da de 
Mu ni ci pal, apre sen ta dos e pu bli ca dos na for ma da lei.

Art. 19. É ve da do à União, aos Esta dos, ao Dis -
tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os:

I – es ta be le cer cul tos re li gi o sos ou igre jas, sub -
ven ci o ná-los, em ba ra çar-lhes o fun ci o na men to ou
man ter com eles ou seus re pre sen tan tes re la ções de
de pen dên cia ou ali an ça, res sal va da, na for ma da lei,
a co la bo ra ção de in te res se pú bli co;

II – re cu sar fé aos do cu men tos pú bli cos;
III – cri ar dis tin ções en tre bra si le i ros ou pre fe -

rên ci as en tre si.

CAPÍTULO II
Da União

Art. 20. São bens da União:
I – os que atu al men te lhe per ten cem e os que

lhe vi e rem a ser atri bu í dos;
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II – as ter ras de vo lu tas in dis pen sá ve is à de fe sa
das fron te i ras, das for ti fi ca ções e cons tru ções mi li ta -
res, das vias fe de ra is de co mu ni ca ção e a pre ser va -
ção am bi en tal de fi ni das em lei;

III – os la gos, rios e qua is quer cor ren tes de água 
em ter re nos de seu do mí nio, ou que ba nhem mais de
um Esta do, sir vam de li mi tes com ou tros pa í ses, ou
se es ten dam a ter ri tó rio es tran ge i ro ou dele pro ve -
nham, bem como, os ter re nos mar gi na is e as pra i as
flu vi a is;

IV – as ilhas flu vi a is e la cus tres nas zo nas li mí -
tro fes com ou tros pa í ses, as pra i as ma rí ti mas; as
ilhas oceâ ni cas e as cos te i ras, ex clu í das, des tas, as
áre as re fe ri das no art. 26, II;

V – os re cur sos na tu ra is da pla ta for ma con ti nen -
tal e da zona eco nô mi ca ex clu si va;

VI – o mar ter ri to ri al;
VII – os ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos;
VIII –   os po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca;
IX –   os re cur sos mi ne ra is, in clu si ve os do sub -

so lo;
....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

²¹Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

I –   sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i -
ção de ren das;

II –   pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III –   fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For -
ças Arma das;

IV –   pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V –   li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo
e ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI –   in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII –   trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go -
ver no Fe de ral;

VIII –   con ces são de anis tia;
IX –   or ga ni za ção ad mi nis tra ti va, ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X –   cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car -
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas;

XI –   cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi -
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII –   te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII –   ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
XIV –   mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon -

tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral;
XV –   fi xa ção do sub sí dio dos Mi nis tros do Su -

pre mo Tri bu nal Fe de ral, por lei de ini ci a ti va con jun ta
dos Pre si den tes da Re pú bli ca, da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, do Se na do Fe de ral e do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, ob ser va do o que dis põem os arts. 39, § 4º, 150,
II, 153, III, e 153, § 2º, I.

²²Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con -
gres so Na ci o nal:

I –   re sol ver de fi ni ti va men te so bre tra ta dos,
acor dos ou atos in ter na ci o na is que acar re tem en car -
gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o -
nal;

II –   au to ri zar o Pre si den te da Re pú bli ca a de -
cla rar guer ra, a ce le brar paz, a per mi tir que for ças es -
tran ge i ras tran si tem pelo ter ri tó rio na ci o nal ou nele
per ma ne çam tem po ra ri a men te, res sal va dos os ca -
sos pre vis tos em lei com ple men tar;

III –   au to ri zar o Pre si den te e o Vi ce-Presidente
da Re pú bli ca a se au sen ta rem do País, quan do a au -
sên cia ex ce der a quin ze dias;

IV –   apro var o es ta do de de fe sa e a in ter ven ção 
fe de ral, au to ri zar o es ta do de sí tio, ou sus pen der
qual quer uma des sas me di das;

V –   sus tar os atos nor ma ti vos do Po der Exe cu -
ti vo que exor bi tem do po der re gu la men tar ou dos li mi -
tes de de le ga ção le gis la ti va;

VI –   mu dar tem po ra ri a men te sua sede;
VII –   fi xar idên ti co sub sí dio para os De pu ta dos

Fe de ra is e os Se na do res, ob ser van do o que dis põem 
os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

VIII – fi xar os sub sí di os do Pre si den te e do Vi -
ce-Presidente da Re pú bli ca e dos Mi nis tros de Esta -
do, ob ser va do o que dis põem os arts. 37, XI, 39 § 4º,
150, II, 153, III, e 153, § 2º, 1;

IX – jul gar anu al men te as con tas pres ta das pelo
Pre si den te da Re pú bli ca e apre ci ar os re la tó ri os so -
bre a exe cu ção dos pla nos de go ver no;

X – fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te, ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da ad mi nis tra ção in di re ta;

XI – ze lar pela pre ser va ção de sua com pe tên cia 
le gis la ti va em face da atri bu i ção nor ma ti va dos ou tros 
Po de res;
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XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;

XIII – es co lher dois ter ços dos mem bros do Tri -
bu nal de Con tas da União;

XIV – apro var ini ci a ti vas do Po der Exe cu ti vo re -
fe ren tes a ati vi da des nu cle a res;

XV – au to ri zar re fe ren do e con vo car ple bis ci to;
XVI – au to ri zar, em ter ras in dí ge nas, a ex plo ra -

ção e o apro ve i ta men to de re cur sos hí dri cos e a pes -
qui sa e la vra de ri que za mi ne ra is;

XVII – apro var, pre vi a men te, a ali e na ção ou
con ces são de ter ras pú bli cas com área su pe ri or a
dois mil e qui nhen tos hec ta res.

23Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Fe de ral, ou qual quer de suas co mis sões, po de rão
con vo car Mi nis tro de Esta do ou qua is quer ti tu la res de 
ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si dên cia da
Re pú bli ca para pres ta rem, pes so al men te, in for ma -
ções so bre as sun to pre vi a men te de ter mi na do, im por -
tan do em cri me de res pon sa bi li da de a au sên cia sem
jus ti fi ca ção ade qua da.

§ 1º Os Mi nis tros de Esta do po de rão com pa re -
cer ao Se na do Fe de ral, à Câ ma ra dos De pu ta dos ou
a qual quer de suas co mis sões, por sua ini ci a ti va e
me di an te en ten di men tos com a Mesa res pec ti va,
para ex por as sun to de re le vân cia de seu Mi nis té rio.

§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Se na do Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es cri -
tos de in for ma ção a Mi nis tros de Esta do ou a qual -
quer das pes so as re fe ri das no ca put des te ar ti go, im -
por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa, ou
o não-atendimento no pra zo de trin ta dias, bem como
a pres ta ção de in for ma ções fal sas.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2000- COMPLEMENTAR.

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a cri ar a
Re gião Admi nis tra ti va Inte gra da de De -
sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju -
a ze i ro/BA e ins ti tu ir o Pro gra ma Espe ci al 
de De sen vol vi men to do Pólo Pe tro li -
na/PE e Ju a ze i ro/BA.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta,
Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar,

para efe i tos da ar ti cu la ção da ação ad mi nis tra ti va da
União, dos Esta dos de Per nam bu co e da Ba hia, con -
for me pre vis to nos arts. 21, in ci so IX, 43 e 48, in ci so
IV, da Cons ti tu i ção Fe de ral, a Re gião Admi nis tra ti va
Inte gra da de De sen vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE
e Ju a ze i ro/BA.

§ 1º A Re gião Admi nis tra ti va de que tra ta este
ar ti go é cons ti tu í da pelo Esta do de Per nam bu co,
com pre en den do os Mu ni cí pi os de La goa Gran de,
Oro có, Pe tro li na, San ta Ma ria da Boa Vis ta, e o Esta -
do da Ba hia, com pre en den do os Mu ni cí pi os de Casa
Nova, Cu ra ça, Ju a ze i ro e So bra di nho.

Art. 2º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a cri ar
um Con se lho Admi nis tra ti vo para co or de nar as ati vi -
da des a se rem de sen vol vi das na Re gião Admi nis tra ti -
va Inte gra da de De sen vol vi men to do Pólo Pe tro li -
na/PE e Ju a ze i ro/BA.

Pa rá gra fo úni co. As atri bu i ções e a com po si ção
do Con se lho de que tra ta este ar ti go se rão de fi ni dos
em re gu la men to, dele par ti ci pan do re pre sen tan tes
dos Esta dos e Mu ni cí pi os abran gi do pela Re gião
Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen vol vi men to do Pólo 
Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA.

Art. 3º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir
o Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to da Re gião
Admi nis tra ti va Inte gra da de De sen vol vi men to do Pólo 
Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA.

Pa rá gra fo úni co. O Pro gra ma Espe ci al de De -
sen vol vi men to da Re gião Admi nis tra ti va de De sen -
vol vi men to do Pólo Pe tro li na/PE e Ju a ze i ro/BA, ou vi -
do os ór gãos com pe ten tes, es ta be le ce rá, me di an te
con vê nio, nor mas e cri té ri os para uni fi ca ção de pro -
ce di men tos re la ti vos aos ser vi ços pú bli cos, abran gi -
dos tan to os fe de ra is e aque les de res pon sa bi li da de
de en tes fe de ra is, como aque les de res pon sa bi li da de
dos an tes fe de ra dos re fe ri dos no art. 1º, es pe ci al -
men te em re la ção a:

I – ta ri fas, fre tes e se gu ros, ou vi do o Mi nis té rio
da Fa zen da;

II – li nhas de cré di tos es pe ci a is para ati vi da des
pri o ri tá ri as;

III – Isen ções, uni fi ca ção e in cen ti vos fis ca is, em 
ca rá ter tem po rá rio, de fo men to a ati vi da des pro du ti -
vas em pro gra mas de ge ra ção de em pre go e fi xa ção
de mão-de-obra.

Art. 4º Os pro gra mas e pro je tos pri o ri tá ri os para
a Re gião, com es pe ci al ên fa se à ir ri ga ção, re cur sos
hí dri cos, tu ris mo, re for ma agrá ria, meio am bi en te e
sis te ma de trans por te, e os de ma is re la ti vos à in -
fra-estrutura bá si ca e ge ra ção de em pre gos, se rão fi -
nan ci a dos com re cur sos:

I – de na tu re za or ça men tá ria, que lhes fo rem
des ti na dos pela União, na for ma da lei;

II – de na tu re za or ça men tá ria, que lhe fo rem
des ti na dos pe los Esta dos de Per nam bu co e da Ba -
hia, e os Mu ni cí pi os abran gi dos pela Re gião Admi nis -
tra ti va de que tra ta esta Lei Com ple men tar;

III – de ope ra ções de cré di to ex ter nas e in ter nas.
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Art. 5º A União po de rá fir mar con vê ni os com os
Esta dos de Per nam bu co e da Ba hia, e os Mu ni cí pi os
re fe ri dos nº § 1º, com a fi na li da de de aten der o dis -
pos to nes ta Lei Com ple men tar.

Art. 6º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
A pro po si ção em tela ori gi nou-se da pre o cu pa -

ção nos sa, por ins ti ga ção, prin ci pal men te, do De pu ta -
do Cle men ti no Co e lho e do ex-prefeito Fer nan do Be -
zer ra Co e lho, de Pe tro li na, com o cres ci men to do
aglo me ra do hu ma no lo ca li za do no Ser tão de Per -
nam bu co, que já des pon ta no ce ná rio re gi o nal, como
um pólo para o de sen vol vi men to de nos so Esta do.

Tra du zin do as as pi ra ções do povo bra si le i ro,
nos so cons ti tu in te, em 1988, tra çou como um dos ob -
je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil a er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li za ção e re -
du zir as de si gual da des re gi o na is e so ci a is.

O pró prio cons ti tu in te, nos ar ti gos 23, 25 e 43,
es ta be le ceu os pa râ me tros para cri a ção de ins tru -
men tos le ga is no in tu i to de aten der ao man da men to
fun da men tal ins cri to como um dos prin cí pi os fun da -
men ta is de nos so país.

Pou co se tem le gis la do a esse res pe i to e mu i to
me nos a União tem exe cu ta do po lí ti cas na abran gên -
cia de com ple xos ge o e co nô mi cos e so ci a is, co li man -
do à re du ção das de si gual da des re gi o na is e so ci a is.

Exce ção a con fir mar essa re gra, que nos ins pi ra 
a for mu lar essa Pro po si ção, foi a cri a ção, no ano de
1998, da Re gião Inte gra da de De sen vol vi men to do
Dis tri to Fe de ral e Entor no, a qual foi con ce bi da a par -
tir do di ag nós ti co de ex pan são das re giões pe ri fé ri cas 
da Ca pi tal Fe de ral e nos mu ni cí pi os lo ca li za dos nos
es ta dos de Go iás e Mi nas Ge ra is que vi nham de man -
dan do uma ação efi caz e co or de na da da União para
su prir as ne ces si da des bá si cas de in fra-estrutura, de -
sen vol ven do a re gião, ti ran do a pres são so bre o Dis -
tri to Fe de ral.

Den tro des sa pre o cu pa ção é que, ao di ag nos ti -
car mos uma re gião com gran de po ten ci al de cres ci -
men to eco nô mi co, que é o Pólo Pe tro li na/PE e Ju a ze -
i ro/BA, apre sen ta mos esta Pro po si ção com o ob je ti vo 
de que uma exi to sa ex pe riên cia, numa das re giões
mais po bres do Bra sil, lo ca li za da no Se mi-árido nor -
des ti no, pos sa ser do ta da de ins tru men tos le ga is e
cons ti tu ci o na is ca pa zes de oti mi zar to das as suas vo -
ca ções para re ver ter a atu al ten dên cia de cres ci men -
to eco nô mi co ads tri ta aos gran des cen tros ur ba nos.

Com a cri a ção da Re gião Admi nis tra ti va in te -
gra da, esse es pa ço ge o e co nô mi co e so ci al po de rá
es tar con tem pla do nos or ça men tos ge ra is da União e

na Leis de Di re tri zes Orça men tá ri as a par tir de es tra -
té gi as a se rem ado ta das pelo Po der Pú bli co Fe de ral.
Nes sa óti ca, com uma uni da de de pla ne ja men to, fa ci -
li tam-se os ca mi nhos para in ves ti men tos fe de ra is,
mor men te com as ações a se rem de sen ca de a das
pelo Pro gra ma Espe ci al de De sen vol vi men to pre vis to 
nes ta lei.

Te mos a cons ciên cia de que se a re gião for en -
ten di da como pri o ri da de na ci o nal, seu exem plo e sua
in fluên cia po de rão dar cum pri men to ao man da men to
cons ti tu ci o nal da re du ção das de si gual da des re gi o -
na is e so ci a is, co lo can do o se mi-árido bra si le i ro em
pé de igual da de com re giões si mi la res no mun do. To -
ma mos como exem plo os EUA, Espa nha e Isra el, que 
tra tam seus se mi-áridos como pri o ri da de na ci o nal, e
ser vem de pa ra dig mas de ou sa das po lí ti cas pú bli cas.

Por fim, quan do tan to se dis cu te o com ba te à
po bre za, é de se ver que ao en fo car o tema, o Nor -
des te des pon ta como a re gião que acu mu la o ma i or
dé fi cit so ci al no país. Tem em seu seio 50% dos po -
bres e mi se rá ve is da Na ção, de ven do, por isso, ter
um tra ta men to pri o ri tá rio por to dos os agen tes pú bli -
cos. Cre io, em ra zão dis so, que esta Pro po si ção po -
de rá dar gran de con tri bu i ção aos en tes fe de ra dos,
es pe ci al men te à União, dis po ni bi li zan do ins tru men -
tos fa ci li ta do res de uma atu a ção efi caz e di nâ mi ca na
er ra di ca ção da po bre za.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000. – Se -
na dor Ro ber to Fre i re.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia.)O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pro je tos
li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos à Co mis são com pe -
ten te.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 123, de 1999 (nº
58/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do so bre a Co o pe ra -
ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço
Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre 
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra -
sil e o Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia,
em Bra sí lia, em 21 de no vem bro de 1997,
ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 15, de 2000,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, está en cer -
ra da a dis cus são.

Em vo ta ção.

Os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram
per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 1999

(Nº 58/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre a
Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do
Espa ço Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Fe -
de ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em 21 de 
no vem bro de 1997.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre a

Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço
Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Fe de ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em 21 de no vem -
bro de 1997.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam
re sul tar em re vi são do re fe ri do acor do, bem como
qua is quer aju ses com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar -
re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri -
mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 225, de 1999 (nº 
109/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do para im ple men -
ta ção das Dis po si ções da Con ven ção das 
Na ções Uni das so bre o Di re i to do Mar, de 
10 de de zem bro de 1982, so bre a Con ser -
va ção e Orde na men to de Po pu la ções de
Pe i xes Tran zo na is e de Po pu la ções de
Pe i xes Alta men te Mi gra tó ri os, con clu í da
em Nova York, em 4 de de zem bro de
1995, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 16, de 2000,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Gil ber to
Mes tri nho.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sal.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 1999

(Nº 109/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do para im -
ple men ta ção das Dis po si ções da Con -
ven ção das Na ções Uni das so bre o Di re i -
to do Mar, de 10 de de zem bro de 1982,
so bre a Con ser va ção e Orde na men to de
Po pu la ções de Pe i xes Tran zo na is e de
Po pu la ções de Pe i xes Alta men te Mi gra -
tó ri os, con clu í da em Nova York, em 4
de de zem bro de 1995.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do para im -

ple men ta ção das Dis po si ções da Con ven ção das Na -
ções Uni das so bre o Di re i to do Mar, de 10 de de zem -
bro de 1982, so bre a Con ser va ção e Orde na men to de 
Po pu la ções de Pe i xes Tran zo na is e de Po pu la ções
de Pe i xes Alta men te Mi gra tó ri os, con clu í da em
Nova York, em 4 de de zem bro de 1995.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção
do Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam
re sul tar em re vi são do re fe ri do acor do, bem como
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qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar -
re tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri -
mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE  (Ge ral do Melo) –

 Item 3:

REQUERIMENTO Nº 6, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Reque ri -
men to nº 6, de 2000,  de au to ria do Se na -
dor Ney Su as su na, so li ci tan do que so bre
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de
1999-Complementar, além das Co mis -
sões cons tan tes do des pa cho ini ci al de
dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su -
plicy.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 36, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so I,

do Re gi men to Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti -
vo, do Re que ri men to nº 6, de 2000.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de  2000. – Ney 
Su as su na.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Em vo -
ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 63, de 1999, re -

tor na ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia e pos te ri or men te vai à Co mis são de
Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Esgo -
ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia. 

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 123, de 1999, (nº 58/99, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 34, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 123, de 1999 (nº 58, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 123, de 1999
(nº 58, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do so bre a Co o pe ra ção na
Pes qui sa e nos Usos do Espa ço Exte ri or para
Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Fe de -
ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em 21 de no vem bro
de 1997.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de ja ne i ro
de 2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Ade mir
Andra de, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do
Mal da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 34, DE 2000

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se -
guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2000

Apro va o tex to do Acor do so bre a
Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do
Espa ço Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce -
le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Fe -
de ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em 21 de 
no vem bro de 1997.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do so bre a Co -

o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço Exte ri or 
para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Fe de -
ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em 21 de no vem bro de
1997.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car -
gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o -
nal.
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Art. 2º Este de cre to le gisl ti vo en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a 
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 37, DE 2000

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção, para ime di a ta
dis cus são e vo ta ção, do pa re cer re fe ren te à re da -
ção fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 123,
de 1999, que apro va o tex to do Acor do so bre a Co o -
pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço Exte ri -
or para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
Fe de ra ção da Rús sia, em Bra sí lia, em 21 de no vem -
bro de 1997.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000. –
Pe dro Piva.

PARECER Nº 35, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to 
Le gis la ti vo nº 225, de 1999 (nº 109, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 225, de 1999 (nº
109, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o tex to do Acor do para im ple men ta ção das Dis po -
si ções da Con ven ção das Na ções Uni das so bre o Di -
re i to do Mar, de 10 de de zem bro de 1982, so bre a
Con ser va ção e Orde na men to de Po pu la ções de Pe i -
xes Tran zo na is e de Po pu la ções de Pe i xes Alta men te 
Mi gra tó ri os, con clu í da em Nova Ior que, em 4 de de -
zem bro de 1995.

Sala de Re u niões da Co mis são, 26 de ja ne i ro de
2000. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Ade mir Andra de, 
Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Ca sil do Mal da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 35, DE 2000

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal
apro vou, e eu, Pre si den te do Se na do Fe de -
ral, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi -
men to Inter no, pro mul go o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2000

Apro va o tex to do Acor do para im -
ple men ta ção das Dis po si ções da Con -
ven ção das Na ções Uni das so bre o Di re i -
to do Mar, de 10 de de zem bro de 1982,
so bre a Con ser va ção e Orde na men to de
Po pu la ções de Pe i xes Tran zo na is e de
Po pu la ções de Pe i xes Alta men te Mi gra -
tó ri os, con clu í da em Nova Ior que, em 4
de de zem bro de 1995.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do para im ple -

men ta ção das Dis po si ções da Con ven ção das Na -
ções Uni das so bre o Di re i to do Mar, de 10 de de zem -
bro de 1982, so bre a Con ser va ção e Orde na men to de 
Po pu la ções de Pe i xes Tran zo na is e de Po pu la ções
de Pe i xes Alta men te Mi gra tó ri os, con clu í da em Nova
Ior que, em 4 de de zem bro de 1995.

Pa rá gra fo úni co. São su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re -
sul tar em re vi são do re fe ri do acor do, bem como qua -
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car -
gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o -
nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 225,
de 1999 (nº 109/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Edu ar do Su plicy.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre -
tá rio em exer cí cio, Se na dor Edu ar do Su plicy.

É lido e apro va do o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 38, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,

re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção, para ime di a ta dis -
cus são e vo ta ção, do pa re cer re fe ren te à re da ção fi -
nal do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 225, de 1999,
que apro va o tex to do acor do para im ple men ta ção
das Dis po si ções da Con ven ção das Na ções Uni das
so bre o Di re i to do Mar, de 10 de de zem bro de 1982,
so bre a Con ven ção e Orde na men to de Po pu la ções
de Pe i xes Tran zo na is e de Po pu la ções de Pe i xes
Alta men te Mi gra tó ri os, con clu í da em Nova Ior que,
em 4 de de zem bro de 1995.

Sala das Ses sões, 26 de ja ne i ro de 2000 – Ade -
mir Andra de.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro va do
o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re -
da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas sa-se à 

apre ci a ção do Re que ri men to nº 34, de 2000, de ur -
gên cia, lido no Expe di en te para o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 57, de 1999.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria a que o re que ri men to se re fe re fi gu ra -

rá na Ordem do Dia da se gun da ses são de li be ra ti va
or di ná ria sub se qüen te, nos ter mos do art. 345, II, do
Re gi men to Inter no, ou seja, na ses são de li be ra ti va de 
ter ça-feira pró xi ma.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Pre si den -
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Bel lo Par ga pela or dem.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço que V. Exª me ins cre va para uma co mu ni ca -
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
fica ins cri to em ter ce i ro lu gar, pois há duas comu ni -
ca ções ina diá ve is, a se rem fe i tas an tes de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, pela Li -
de ran ça do PFL, no pra zo e na for ma pre vis ta no
Re gi men to Inter no.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro -
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, pe ço-lhe que man de com pu tar o
meu tem po, pois sei que ou tros Co le gas que rem fa -
zer uma co mu ni ca ção e tal vez eu não te nha tem po
de es go tar o meu pro nun ci a men to. So li ci to-lhe que
de ter mi ne a trans cri ção do que fi car fal tan do no Diá -
rio do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal, Se na dor Ber nar -
do Ca bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de pro fe -
rir o dis cur so que fa rei a se guir, re gis tro que aca bo
de ou vir no ple ná rio des ta Casa uma de nún cia gra -
vís si ma, fe i ta pelo Se na dor Hugo Na po leão. 

Tive o cu i da do de não apar te ar S. Exª, por que
me pas sa va pela men te que tal vez a Casa de ves se,
como en ten do que deve, man dar có pi as do dis cur so,
as sim como dos do cu men tos exi bi dos no ple ná rio
des ta Casa, ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca,
para que, jun ta men te com o Su pe rin ten den te
da Po lí cia Fe de ral, ape sar das pro vi dên ci as
que es tão sen do to ma das re gi o nal men te, to -
mem co nhe ci men to, para as me di das com ple -
men ta res que se fi ze rem ne ces sá ri as e, quan to 
mais não seja, para ser vir de exem plo a ou tros
Go ver na do res que even tu al men te pos sam ter
tido o mes mo pro ce di men to. Por isso peço a V.
Exª, Sr. Pre si den te, que de ter mi ne à Se cre ta -
ria-Geral da Mesa essa pro vi dên cia da re mes -
sa à Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli  ca.

Vol to a esta tri bu na para mais uma vez de nun -
ciar a gra ve si tu a ção da cri mi na li da de nes te País,
a imi nen te in va são da Re gião Ama zô ni ca pe los
car téis do nar co trá fi co e a ame a ça cres cen te à
nos sa so be ra nia so bre a re gião. E o faço por es cri -
to, tal vez mais fá cil e me lhor pa la tá vel se pu des se
fa zê-lo de im pro vi so, para que fi cas se re gis tra do
nos Ana is do Se na do tal a sua gra vi da de. Fa ço-o,
Sr. Pre si den te, por que ain da há pou co não quis
apar te ar o emi nen te Se na dor Ger son Ca ma ta, que 
des cre via a for ma pela qual foi vi o len ta men te
agre di do. 
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So li ci tei ao emi nen te Se na dor Hugo Na po leão
que, em meu nome, fi zes se che gar ao co nhe ci men to
do Se na dor Ger son Ca ma ta a mi nha so li da ri e da de,
se não mi nha ati tu de se ria de de ser ção e de omis são.
Um com pa nhe i ro que co nhe ço há mais de duas dé ca -
das não po de ria fi car sem uma pa la vra. Aliás, dis se
Vic tor Hugo so bre os co var des: “os co var des se as se -
me lham à luz das ve las: ilu mi nam mal por que tre -
mem”.

Sr. Pre si den te, ago ra, na vol ta a esta tri bu na,
es pe ro que, des ta vez, pela gra vi da de dos fa tos que
se rão apre sen ta dos, seja pos sí vel uma so lu ção de fi -
ni ti va para tais pro ble mas.

Enquan to se ob ser va em ou tros pa í ses a di mi -
nu i ção e o con tro le da es ca la da da cri mi na li da de e da
vi o lên cia, com a im ple men ta ção opor tu na de po lí ti cas 
pú bli cas inte gra das, aqui, o que de fato acon te ce é 
o au men to ver ti gi no so das ocor rên ci as cri mi na is.
Con for me pes qui sa pu bli ca da pelo IBGE em
1999, as al tas ta xas de ho mi cí dio pro vo ca ram a
re du ção da ex pec ta ti va de vida em 2,5 anos para
os ho mens, com o agrava men to da si tu a ção na Re -
gião Su des te, onde a re du ção che ga a 3,5 anos. Na
Amé ri ca do Sul, o Bra sil só é ul tra pas sa do pela Co -
lôm bia, que se en con tra en vol ta em ver da de i ro ba -
nho de san gue na luta tra va da con tra nar co tra fi can -
tes, guer ri lhe i ros e gru pos parami li ta res.

Na mes ma pes qui sa, ob ser va-se que a re la ção
de as sas si na tos en tre jo vens do sexo mas cu li no de
15 a 29 anos é alar man te e já não é mais pri vi lé gio
dos gran des cen tros ur ba nos. Para cada gru po de
100 mil ha bi tan tes, são mor tos anu al men te 134 jo -
vens em São Pa u lo; 215, no Rio de Ja ne i ro; 138, no
Ama pá; 114, em Ro ra i ma; e 139, em Per nam bu co,
con tra uma mé dia na ci o nal na Irlan da de 0,7; no Ja -
pão, de 1,0; e, na Espa nha, de 1,6.

Ve ri fi ca-se dos nú me ros par ci a is ex tra í dos da
pes qui sa uma bru tal car ni fi ci na con tra a ju ven tu de
des te País. É a ex plo são da vi o lên cia, em suas mais
di ver sas ma ni fes ta ções, to man do for ma de epi de mia
na ci o nal, prin ci pal men te pela in con ti da ace le ra ção do 
uso e do trá fi co de dro gas ilí ci tas.

A vi o lên cia tor nou-se uma ve lha com pa nhe i ra
do co ti di a no da po pu la ção bra si le i ra. Hoje, sua vi si bi -
li da de tor na-se ma i or em fun ção de di fe ren tes as pec -
tos, tais como cons ci en ti za ção de ci da da nia, li ber da -
de de im pren sa, me lho ria das fa ci li da des de te le co -
mu ni ca ções, ur ba ni za ção ace le ra da e ou tros fa to res. 

Ba na li za da, a vi o lên cia pas sa a in te grar o
dia-a-dia da co mu ni da de bra si le i ra, que re a ge fre -
qüen te men te com o iso la men to, como os gue tos for -
ma dos pe los con do mí ni os fe cha dos e pe los shop -

pings cen ters ou pe los me i os ile ga is, ina de qua dos,
equi vo ca dos e, em al guns ca sos, con trá ri os aos ob je -
ti vos ma i o res, com a cri a ção de gru pos de ex ter mí nio, 
vi gi lan tes, gan gues de ado les cen tes e ou tras for mas.

Nos de ba tes re fe ren tes à pro pri e da de e ao
por te de arma de fogo, tra va dos nes ta Casa em 12
de ja ne i ro des te ano, du ran te dis cur so pro fe ri do
em ple ná rio pelo Se na dor Iris Re zen de,
ex-Ministro da Jus ti ça, que me hon ra com a sua
au diên cia, apar te a do pe los Se na do res Ja der Bar -
ba lho, Lí der do PMDB, Re nan Ca lhe i ros,
ex-Ministro da Jus ti ça, e Ro meu Tuma, si nô ni mo
de se gu ran ça nes te País, a de fe sa do Pro je to
Pró-Amazônia, do De par ta men to de Po lí cia Fe de -
ral, so ou-me fa mi liar.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, com ab -
so lu ta in dig na ção e tris te za, com pro vei que se tra ta va 
do mes mo pro je to ini ci a do quan do da mi nha ges tão
na Pas ta do Mi nis té rio da Jus ti ça, ten do-me o Se -
nador Ro meu Tuma, en tão como Di re tor-Geral do
De par ta men to da Po lí cia Fe de ral, le va do a ques ti -
o nar so bre o por quê de um pro je to, àque la épo ca
já im pres cin dí vel à atu a ção da Po lí cia Fe de ral na
Re gião Ama zô ni ca, ain da não ha ver sido im plan -
tado.

Em 21 de se tem bro de 1990, sen si bi li za do com
os gran des pro ble mas que as so la vam a re gião ama -
zô ni ca, as si nei, jun ta men te com os Mi nis tros de Esta -
do da Ae ro náu ti ca e da Se cre ta ria de Assun tos Estra -
té gi cos, a Expo si ção de Mo ti vos nº 194. Tra ta va-se
da pro pos ta de im ple men ta ção de di ver sas ações do
Go ver no Fe de ral, com o ob je ti vo de pro pi ci ar a atu a -
ção in te gra da e co or de na da dos seus ór gãos na
Ama zô nia Le gal – Ama zo nas, To can tins, Ama pá, Ro -
ra i ma, Ron dô nia, Acre, Mato Gros so, Pará e Ma ra -
nhão –, dan do ori gem aos pro je tos: Si pam, Sis te ma
de Pro te ção da Ama zô nia, Si vam, Sis te ma de Vi gi -
lân cia da Ama zô nia, e Pró-Amazônia.

O Pro je to Pró-Amazônia ob je ti va efe ti var a pre -
sen ça do De par ta men to de Po lí cia Fe de ral na Re gião 
Ama zô ni ca com a fi xa ção de no vas ba ses e uni da des
ope ra ci o na is em áre as crí ti cas, vi san do pre ve nir e re -
pri mir os cri mes de com pe tên cia do Órgão, es pe ci al -
men te os pra ti ca dos con tra as co mu ni da des in dí ge -
nas e o meio am bi en te, o nar co trá fi co, o con tra ban do
de ma de i ras e de mi ne ra is pre ci o sos, o tra ba lho es -
cra vo, a ex plo ra ção da pros ti tu i ção in fan til, bem como 
ga ran tir as ações dos ór gãos fe de ra is atu an tes na re -
gião, tais como o Iba ma e a Fu nai.

A exa cer ba ção da vi o lên cia, de cor ren te es pe ci -
al men te da atu a ção do cri me or ga ni za do em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, con du ziu a Po lí cia Fe de ral a ela bo -
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rar, em com ple men ta ção ao Pró-Amazônia, o Pro mo -
tec, Pro je to de Ampli a ção e Mo der ni za ção das Uni da -
des Ope ra ci o na is e do Seg men to Téc ni co-Científico
da Po lí cia Fe de ral. Esse Pro je to es ten de a ca pa ci da -
de de pre ven ção e de re pres são aos cri mes de com -
pe tên cia do Órgão aos de ma is Esta dos da Fe de ra -
ção.

Nes se con tex to, a Po lí cia Fe de ral es ta rá ain da
ca pa ci ta da para a exe cu ção de ati vi da des admi nis -
tra ti vas sob sua res pon sa bi li da de como, por exem -
plo, a emis são de pas sa por tes, o con tro le de pro -
du tos quí mi cos uti li za dos pelo nar co trá fi co, a fis -
ca li za ção e o con tro le das em pre sas de vi gi lân cia,
das em pre sas de trans por te de va lo res e dos sis te -
mas de se gu ran ça de agên ci as ban cá ri as, bem
como a pro mo ção de cur sos de for ma ção para vi gi -
lan tes e ou tras ca te go ri as pro fis si o na is.

Os Pro je tos per mi ti rão a cri a ção de me ca nis -
mos de con sul ta, co o pe ra ção, in te gra ção, ava li a ção,
pla ne ja men to e co or de na ção de in for ma ções e ações 
en tre as po lí ci as bra si le i ras e as po lí ci as es tran ge i ras
nos cam pos es tra té gi co, ope ra ci o nal e de tre i na men -
to, com vis tas a com ba ter com ma i or efi ciên cia o cri -
me or ga ni za do, no ta da men te o trá fi co de dro gas, o
con tra ban do de ar mas e a la va gem de di nhe i ro.

A in te gra ção do Pró-Amazônia com o Si pam e
com o Si vam per mi ti rá a ple na uti li za ção das in for ma -
ções e dos re cur sos téc ni cos pos tos à dis po si ção
pelo Si vam, sem a du pli ca ção de re cur sos ma te ri a is e 
de es for ços. Por in ter mé dio do Pró-Amazônia, se rão
de sen ca de a das as ações de pre ven ção e de re pres -
são de atri bu i ção da Po lí cia Fe de ral, ten do por base
as in for ma ções a se rem dis po ni bi li za das por aque le
pro je to.

Este pro je to, Sr. Pre si den te, já foi exa mi na do
pela Co mis são de Fi nan ci a men to Exter no do Mi nis té -
rio de Pla ne ja men to e Orça men to. Há a as si na tu ra e
a pro mul ga ção do acor do de co o pe ra ção entre o
Bra sil e a Fran ça para a mo der ni za ção e o re a pa -
re lha men to da Po lí cia Fe de ral e a apro va ção
pelo Tri bu nal de Con tas da União, em de ci são
unâ ni me dos seus mem bros, o qual aco lheu as
ra zões e jus ti fi ca ti vas apre sen ta das pelo De par -
ta men to da Po lí cia Fe de ral, re fe ren tes às con tra -
ta ções efe tu a das para aqui si ção de equi pa men -
tos e ma te ri a is para os pro je tos.

Por que se faz esta dis ser ta ção? Por uma ra zão
mu i to sim ples: no ins tan te em que o Si pam es ti ver
ope ran do e o Si vam e a Po lí cia Fe de ral não ti ve rem
con di ções de es tar apa re lha dos para isso, te re mos
um be lís si mo cam po de da dos, mu i to bem iden ti fi ca -
dos, mas guar da dos no Si vam e no Si pam, sem a atu -

a ção cor res pon den te que cabe à Po lí cia Fe de ral. É
por isso que cha mo a aten ção para a gra vi da de do
meu pro nun ci a men to.

Após in ten sas dis cus sões, em se tem bro do ano
pas sa do, fo ram con clu í das na Ale ma nha as ne go ci a -
ções re fe ren tes às pro pos tas de fi nan ci a men tos, das
qua is par ti ci pa ram, de vi da men te au to ri za dos por
seus res pec ti vos Mi nis té ri os, ser vi do res da Se cre ta -
ria do Te sou ro Na ci o nal (STN), da Pro cu ra do ria-Geral 
da Fa zen da Na ci o nal (PGFN) e do De par ta men to de
Po lí cia Fe de ral (DPF), bem como fun ci o ná ri os do
Ban que Na ti o na le de Pa ris (BNP) e Kre di tans talt für
Wi e de ra uf bau, Frank furt am Main (KFW).

Já ten do sido pre pa ra da toda a do cu men ta ção
exi gi da pela le gis la ção em vi gor, aguar da va-se o en -
ca mi nha men to da so li ci ta ção de en di vi da men to ex -
ter no para esta Casa, quan do sur giu a in for ma ção de
que os pro je tos se ri am sub me ti dos à aná li se e apro -
va ção da Co mis são de Con tro le Fis cal (CCF), a qual
é co-presidida pe los Se cre tá ri os Exe cu ti vos do Mi nis -
té rio da Fa zen da, Dr. Ama ury Gu i lher me Bier, e do Mi -
nis té rio do Pla ne ja men to e Ges tão, Dr. Gu i lher me
Go mes Dias.

Espe ro que a Asses so ria es te ja aten ta para o
que aqui está sen do re gis tra do, por ca u sa da se guin -
te res pon sa bi li da de: a no tí cia que nos che ga é a de
que os Pro je tos Pró-Amazônia e Pro mo tec, or ça dos,
des de as suas ori gens, em apro xi ma da men te
US$425 mi lhões, po de rão ter a sua im plan ta ção
subs tan ci al men te con ti da du ran te a vi gên cia do PPA
2000/2003 e o seu pra zo de exe cu ção, pre vis to ori gi -
nal men te para qua tro anos, sen si vel men te alon ga do.

Obser va-se, mais uma vez, a ne fas ta atu a ção
da bu ro cra cia de plan tão ins ta la da na Espla na da dos
Mi nis té ri os, dis pos ta a le van tar e apre sen tar, a todo
mo men to e lu gar, obs tá cu los ao de sen vol vi men to e
im plan ta ção das po lí ti cas pú bli cas de gran de an se io
da so ci e da de bra si le i ra, em es pe ci al quan do di re ci o -
na das para a Ama zô nia.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
da mes ma bu ro cra cia in sen sí vel e ir ra ci o nal, fi xa da
ape nas no cum pri men to das me tas eco nô mi cas e das 
re gras es ta be le ci das pelo FMI, que ten tou ex tin guir o
Pro je to Ca lha Nor te, im por tan te elo de in te gra ção re -
gi o nal na Ama zô nia, e so men te não teve o seu in ten to 
al can ça do gra ças à in dig na ção ge ra da pelo pro nun ci -
a men to apre sen ta do por mim nes te ple ná rio, em 17
de agos to de 1999, se cun da do pe los Se na do res Gil -
ber to Mes tri nho, Mo za ril do Ca val can ti e ou tros co le -
gas da Re gião cu jos no mes não me vêm à men te no
mo men to.
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Na que la oca sião, as Srªs e os Srs. Se na do res e
toda a na ção bra si le i ra fo ram aler ta dos de que a gra -
vi da de do fato era tan to ma i or ”quan do se anun ci a -
va a pre ten são de trans for mar a Co lôm bia em um
Vi et nã e, por via de con se qüên cia, a Ama zô nia em
um Cam bo ja“. Aler tei, ain da, que tais pre o cu pa -
ções apre sen ta das na que la opor tu ni da de não ti -
nham por in ten ção a ge ra ção de ne nhum alar me,
si tu a ção com ple ta men te di fe ren te da atu al, quan -
do mu i tos têm o en ten di men to e já che ga ram à
con clu são de que tal pro ces so foi ini ci a do e se en -
con tra em ace le ra do an da mento.

Os in ves ti men tos em se gu ran ça na Co lôm bia,
re cen te men te anun ci a dos por par te do Go ver no ame -
ri ca no, da or dem de US$1,6 bi lhão para os pró xi mos
dois anos – país onde, aliás, já fo ram em pre ga dos
US$400 mi lhões nos úl ti mos me ses –, cer ta men te
pro vo ca rá uma fuga em mas sa, não so men te de nar -
co tra fi can tes, mas tam bém dos mo vi men tos guer ri -
lhe i ros para o des guar ne ci do ter ri tó rio na ci o nal.

Tal as sun to é de ta ma nha gra vi da de, que se en -
con tra as sim in se ri do na atu al Po lí ti ca de De fe sa Na -
ci o nal: “2.12. No âm bi to re gi o nal, per sis tem zo nas de
ins ta bi li da de que po dem con tra ri ar in te res ses bra si le -
i ros. A ação de ban dos ar ma dos que atu am em pa í -
ses vi zi nhos, nos li mi tes da Ama zô nia bra si le i ra, e o
cri me or ga ni za do in ter na ci o nal são al guns dos pon tos 
a pro vo car pre o cu pa ção”.

As ações de com ba te ao nar co trá fi co na re gião,
de sen vol vi das com o apo io dos Esta dos Uni dos, es -
tão sen do exe cu ta das e se rão in cre men ta das si mul -
ta ne a men te na Co lôm bia, no Peru e na Bo lí via.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, será tudo 
isto mera co in ci dên cia? Tra ta-se de fa tos e si tu a ções
iso la das ou es ta mos as sis tin do ao de sen ro lar de um
script que tem em seu ro te i ro, como des fe cho fi nal, a
de ses ta bi li za ção da re gião? 

Os va lo res dos Pro je tos Pró-Amazônia e Pro -
mo tec, pre vis tos para os qua tro anos de vi gên cia do
Pla no Plu ri a nu al, fo ram tão dras ti ca men te re du zi dos
pela tec no bu ro cra cia, que hoje são me no res que 10% 
do ne ces sá rio para a sua efe ti va im plan ta ção, a pon to 
de in vi a bi li zar a as si na tu ra dos con tra tos de fi nan ci a -
men to por ab so lu ta im pos si bi li da de téc ni ca. 

Está é a per gun ta que faço: Por aca so, essa
mes ma tec no bu ro cra cia lan ça rá um ape lo ao nar co -
trá fi co e às ou tras ins ti tu i ções cri mi no sas que tan tos
pre ju í zos es tão ca u san do à Na ção, a pon to de já
ame a çar o seu fu tu ro e a so be ra nia so bre a Ama zô -
nia, para que re du zam suas ati vi da des ile ga is na
mes ma pro por ção dos re cur sos pos sí ve is para os
pro je tos?

Se os Mi nis té ri os da Fa zen da, do Pla ne ja men to
e da Jus ti ça au to ri za ram que seus res pec ti vos fun ci o -
ná ri os tra ba lhas sem por tan to tem po e, fi nal men te, vi -
a jas sem ao ex te ri or à cus ta do Erá rio para as de fi ni -
ções da Mi nu ta de Con tra to de Fi nan ci a men to, por
que ad mi tir, dias de po is, que os com pro mis sos não
po de ri am ser hon ra dos por in dis po ni bi li da de de re -
cur sos? E a cre di bi li da de das ins ti tu i ções e dos res -
pec ti vos ser vi do res que re a li za ram tais ne go ci a ções? 
E o que fa lar da cre di bi li da de do País? Tal pro ce di -
men to não es ta ria dan do sus ten ta ção e ve ra ci da de à
fra se atri bu í da ao Pre si den te Char les De Ga ul le, de
que este não é um País sé rio?

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, gos ta ria de in for mar que o tem -
po de V. Exª já se es go tou. Con si de ran do que há inú -
me ros Se na do res que gos ta ri am de apar teá-lo e ou -
tros que se ins cre ve ram para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel, pe di ria a V. Exª que, na me di da do pos sí vel,
con ce des se a opor tu ni da de dos apar tes e a pos si bi li -
da de aos ins cri tos para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, pre fi ro dar opor tu ni da de aos apar tes. Ain -
da fal tam dez fo lhas e mais o ane xo. Pe di ria, en tão, a
V. Exª que de ter mi nas se a pu bli ca ção, na ín te gra, do
meu dis cur so, por que não pos so de i xar de ou vir não
só a in de pen dên cia dos apar tes, mas o co nhe ci men to 
de to dos, a co me çar pelo emi nen te Se na dor Ro meu
Tuma, se gui do do Se na dor Ger son Ca ma ta, da Se na -
do ra He lo í sa He le na e do Se na dor Ro me ro Jucá.

Ouço V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na dor Ber -

nar do Ca bral, peço, in clu si ve, des cul pas. Não sei se
se ri am opor tu nos es ses apar tes.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª é opor tu no em qual quer ins tan te.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Ten do em vis -
ta a im por tân cia do pro nun ci a men to de V. Exª, te mos,
às ve zes, de ser tes te mu nhas da his tó ria. À fren te do
Mi nis té rio da Jus ti ça, V. Exª logo apo i ou a ini ci a ti va da 
Po lí cia Fe de ral na pro pos ta do Pro je to
Pró-Amazônia. Encon tra-se aqui o Dr. Cel so, De le ga -
do Fe de ral com quem tra ba lhei, um dos res pon sá ve is 
pelo pla ne ja men to ge ral, que se de di ca, há 10 anos,
apro xi ma da men te, para que esse pro je to tor ne-se re -
a li da de. As par tes mais di fí ce is, con for me des cri ção
de V. Exª, fo ram con quis ta das. A bar re i ra que, na nos -
sa ex pec ta ti va, era de apo io co lo ca-se como a mu ra -
lha que di fi cil men te po de rá ser trans pos ta se não
hou ver o apo io des te Con gres so. Eu su ge ri ria, em
prin cí pio, que o pro nun ci a men to e em es pe ci al as ad -
ver tên ci as de V. Exª fos sem en ca mi nha dos às au to ri -
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da des dos dois mi nis té ri os res pon sá ve is pelo es tu do
da con tra par ti da que o Bra sil tem de ofe re cer nos
acor dos in ter na ci o na is já apro va dos para a im plan ta -
ção do sis te ma. V. Exª fala do cri me or ga ni za do. Qu -
an do o Se na dor Ger son Ca ma ta era Go ver na dor do
Espí ri to San to e V. Exª, Mi nis tro da Jus ti ça, fui al gu -
mas ve zes àque le Esta do. O ma i or apo io que re ce bia
no com ba te ao cri me era do Go ver na dor Ger son Ca -
ma ta, que me re ce bia com toda a ama bi li da de, mas
com o pon to im por tan te e in ci si vo de que tí nha mos de 
co la bo rar no com ba te ao cri me or ga ni za do no Espí ri -
to San to. S. Exª traz hoje uma de nún cia não de cen -
su ra à im pren sa – eu pres tei bem aten ção nes se as -
pec to, e to dos nós so mos con trá ri os à cen su ra à im -
pren sa –, mas um aler ta que está con ti do no dis cur so
de V. Exª. Qu an do o cri me or ga ni za do não é im pe di -
do de cres cer, ele tem o po der de in ver ter as po si -
ções, des mo ra li zan do as au to ri da des que pos sam
ofe re cer obs tá cu lo ao seu cres ci men to, e, as sim, con -
se guem ga nhar o es pa ço de que pre ci sam para o seu 
ga nho ir re gu lar, imo ral e cri mi no so. Por isso, digo:
”Não há per dão! Lugar de ban di do é na ca de ia.“
Não há como fu gir des sa pre mis sa. V. Exª fala da
Re gião Ama zô ni ca e fala no Ca lha Nor te. Não sou
da Ban ca da do Ama zo nas, mas sem pre fui de fen -
sor da Ama zônia.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª é o quar to Se na dor pelo Ama zo nas.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Hoje, con ver -
sei com al gu mas au to ri da des de al guns pa í ses so bre
a gran de pre o cu pa ção que é o in ves ti men to ame ri ca -
no na Co lôm bia. Eles ins ta la ram vá ri os pon tos de
bus ca, equi pa men tos ele trô ni cos mo der nos, e pro -
mo ve ram ações. Vi fo to gra fi as apre sen ta das pelo
Cel so de re ce bi men to de 30 he li cóp te ros de gran de
en ver ga du ra para trans por te de tro pa. Com isso, eles
que rem cor tar a li ga ção en tre o nar co trá fi co e o ter ro -
ris mo. E qual é a op ção que vão en con trar, meu Deus
do céu? O lado que não tem ne nhum tipo de pro te -
ção, o lado bra si le i ro. Lá ha via fa ci li da de por que ha -
via com pro me ti men to de au to ri da des. Mas hoje o go -
ver no sen te de per to que, por mais pac tu a do que es -
te ja, o cri me sem pre ofe re ce pe ri go. Então, eles po -
dem pas sar para o lado bra si le i ro e não te re mos ab -
so lu ta men te ne nhum meio de co i bir, im pe dir ou, pelo
me nos, dar in for ma ções para que isso não ve nha a
ocor rer. O Ge ne ral Car do so, um ho mem de bem, in te -
res sa do no as sun to, sem pre faz pa les tras con tra o
cri me or ga ni za do e dese ja que se for me uma for ça
com ple ta e per ma nen te na Ama zô nia, vai aju dar a 
re sol ver esse pro ble ma. Des cul pe-me, Se na dor,
há ou tros as pec tos. Se gun do a im pren sa, o Mi nis -

tro Fe li pe Lam pre ia, ain da an te on tem, dis se que
vai à Co lôm bia pro tes tar con tra o pou so de ae ro -
na ves em ter ri tó rio bra si le i ro e ofe re cer – não sei
se é ver da de, pois não ob ti ve in for ma ção ofi ci al,
mas ape nas pela mí dia – fi nan ci a men to do
BNDES para cons tru ção de pis ta na Co lôm bia.
Se, ao con trá rio, fi nan ciás se mos a Po lí cia Fe de -
ral, te ría mos uma vi gi lân cia ma i or e nem avião da
for ça aé rea co lom bi a na, nem tra fi can te, nem ter -
ro ris ta pas sa ri am para o lado bra si le i ro.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te, ilus tre Se na dor Ber nar do Ca -
bral?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço com sa tis fa ção o apar te de V. Exª, Se na dor
Ger son Ca ma ta, e o de ou tros Se na do res que que i -
ram ma ni fes tar-se. Pos te ri or men te, res pon de rei a to -
dos ao mes mo tem po.

O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Ilus tre
Se na dor Ber nar do Ca bral, ma ni fes to a mi nha gra ti -
dão a V. Exª e ao Se na dor Ro meu Tuma, tes te mu -
nhas de mi nha atu a ção nes sa área. V. Exª, no iní cio
do seu pro nun ci a men to, apre sen tou um dado que –
des cul pe-me a ex pres são – é um tapa na cara dos
bra si le i ros, che ga a ba i xar os ín di ces de lon ge vidade
na re gião Su des te. Ve mos que o pro je to
Pró-Amazônia ba te rá em cima da qui lo que pre ci -
sa ser fe i to. Da le i tu ra dos jor na is, sa be mos de
onde es tão vin do as dro gas e, atrás de las, a vi o -
lên cia. Vêm por Ron dô nia e pas sam pela di vi sa
com o Ama zo nas, é por ali. Qu an do fe cha rem
essa rota, ten ta rão ou tro ca mi nho, mas esse de -
ve rá ser o pri me i ro a ser fe cha do. V. Exª con ta rá
com nos so apo io na CAE, pois há mu i to tem po
peço essa in ter di ção. Qu an do isso acon te cer, te -
re mos o alí vio des sa pres são que, por meio do
nar co trá fi co, ex tra va sa pe las ci da des, nas cha ci -
nas, nas mor tes, prin ci pal men te, dos nos sos jo -
vens, que se vi ci am, se per dem e mor rem. Acre di -
to que o Se na do e o Bra sil in te i ro es tão sen do
cha ma dos para uma re fle xão por V. Exª, que
apon ta os ca mi nhos para que, da qui a al guns
anos, não te nha mos que la men tar que au men tou,
ao in vés de di mi nu ir. O ca mi nho está apon tado por 
V. Exª na ad ver tên cia que traz à Casa.

A Srª He lo i sa He le na  (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me con ce de um apar te?

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Con ce do o apar te à emi nen te Se na do ra He lo i sa He -
le na, Lí der do Par ti do dos Tra ba lha do res.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Ber nar do Ca bral, eu te ria toda a mo ti va ção para
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me sen tir con tem pla da pelo pro nun ci a men to de V.
Exª e pe los apar tes que fo ram fe i tos, mas não con si -
go de i xar de apar te ar, de con tri bu ir com o de ba te
quan do se tra ta das pra gas, de co i sas abo mi ná ve is
como o cri me or ga ni za do, o nar co trá fi co e a la va gem
des se di nhe i ro sujo. Faço os mes mos ques ti o na men -
tos de V. Exª, quan do du vi da do ”por aca so“, co i sa
que a ló gi ca for mal não ex pli ca. Estu dos fe i tos nes te
País, in clu si ve fi nan ci a dos com o di nhe i ro pú bli co,
dão con ta, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, de ro tas e
mais ro tas, de pe que nas em bar ca ções, de ia tes, de
pe que nas ae ro na ves, de ja tos que trans por tam tan to
a quí mi ca ne ces sá ria para trans for mar a pas ta-base
de co ca í na, de aviões que pas sam pe los céus do nos -
so Bra sil lo ta dos de co ca í na, de gran des e pe que nas
em bar ca ções. E nada é fe i to para vi a bi li zar o com ba -
te ao nar co trá fi co. Que ló gi ca ex pli ca a Argen ti na,
que tem um ter ço da ex ten são ter ri to ri al do Bra sil, dis -
por de cin co ve zes mais po li ci a is fe de ra is que o Bra -
sil? Para cada po li ci al bra si le i ro, a Argen ti na tem de -
zes se te. Não há ló gi ca que ex pli que, a não ser que
exis tam, in crus ta das na estru tu ra do gran de po der
po lí ti co, do gran de poder eco nô mi co, do apa ra to
de se gu ran ça pú bli ca e do apa ra to do Ju di ciá rio,
pes so as di re ta mente re la ci o na das com essa es tru -
tu ra. Empre sas-fantasmas en vol vi das com la va gem
de di nhe i ro do nar co trá fi co, ro tas uti li za das pelo trá fi -
co iden ti fi ca das, for mas e mais for mas es ta be le ci das
pela dro ga, tudo são fa tos gra ves, alar man tes e am -
pla men te noti ci a dos por todo o mun do. Por tan to, so -
li da ri zo-me com V. Exª pelo pro nun ci a men to, no
sen ti do de que a gen te pos sa fa zer des te País um
país sé rio, por que um país que é, to dos os dias,
iden ti fi ca do e es bo fe te a do pela es tru tu ra co var de
do nar co trá fi co não pode se con si de rar ain da o país 
que so nha mos cons tru ir para os nos sos fi lhos. Por -
tan to, está de pa ra béns V. Exª pelo pro nun ci a men -
to.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Mu -
i to obri ga do.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na dor
Ber nar do Ca bral, con ce de-me V. Exa um apar -
te? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Pois não, Se na dor Ro me ro Jucá. 

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Se na dor Ber nar do Ca bral, V. Exª, com a au to ri da de
de ex-Ministro da Jus ti ça, ama zô ni da e um dos po lí ti -
cos mais ex pe ri en tes des ta Casa, tra ta de um tema
ex tre ma men te im por tan te. E pos so cor ro bo rar as co -
lo ca ções de V. Exª por que, nes te ano, sou Re la tor
exa ta men te da área da Jus ti ça e De fe sa. Dis cu ti com

os Co man dos Mi li ta res a pre ca ri e da de de re cur sos
exis ten tes hoje para que se dê cum pri men to às ne -
ces si da des das três For ças. Tam bém man ti ve mos
vá ri os con ta tos com a Po lí cia Fe de ral e es ta mos en -
ga ja dos na mes ma luta de V. Exª, que é exa ta men te a 
da apro va ção do Pro mo tec e do Pró-Ama zô nia, no
sen ti do de equi par a Po lí cia Fe deral para que ela pos -
sa ser in clu si ve o bra ço ope ra ci o nal das ações pre vis -
tas no Si vam. Os re cur sos es tão sen do im ple men ta -
dos, as ações es tão sen do im ple men ta das, mas será, 
sem dú vi da ne nhu ma, a Po lí cia Fe de ral o pe lo tão
avan ça do de exe cu ção da po lí ti ca de se gu ran ça e de
com ba te ao nar co trá fi co na re gião. Esti ve, nes sa se -
ma na, com o novo Mi nis tro da De fe sa, o Mi nis tro Ge -
ral do Qu in tão; dis cu ti mos essa ques tão; den tro da
pou ca con di ção que ti nha como Re la tor, re for cei as
do ta ções de re cur sos para o Pro je to Ca lha Nor te e
para o Si vam; cri a mos a ru bri ca do Si pam exa ta -
men te para co or de nar as ações de in te gra ção a
se rem cap ta das atra vés do Pro je to Si vam. Esta -
mos fa zen do um es for ço, mas ain da é mu i to pe -
que no. Abri mos as ru bri cas para que os re cur sos
in ter na ci o na is não só do Pro mo tec e do
Pró-Amazônia, mas tam bém os em prés ti mos para
o re e qui pa men to da Ma ri nha e do Exér ci to, já con -
tra ta dos, pos sam ser efe ti va men te im ple men ta -
dos, por meio do Orça men to de 2000. Por tan to, há
uma lon ga luta pela fren te, a fim de vi a bi li zar uma
po lí ti ca de de fe sa, que é para to dos os bra si le i ros.
Pa ra be ni zo V. Exª pe las suas pa la vras, em prol de
toda a so ci e da de bra si le i ra e, em es pe ci al, da nos -
sa Re gião Ama zô ni ca, hoje tão des pro te gi da e ca -
ren te efe ti va men te de uma ação con cre ta e rá pi da, 
prin ci pal men te nas fron te i ras, para evi tar o nar co -
trá fi co, a que V. Exª aca bou de se re fe rir. Meus pa -
ra béns.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Res pon do aos emi nen tes Co le gas, com a bre vi da de
que o Pre si den te pode es tar cer to de que as se gu ra rei 
a S. Exª, di zen do que, fe liz men te o emi nen te Se na do -
res - não só os que me ou vi ram, mas os que me apar -
te a ram – fi ca ram com a sen sa ção ní ti da, per fe i ta de
que não se tra ta de um tema po lí ti co-partidário. Esta -
mos aqui de fen den do o nos so País. 

E, a par tir do tra ba lho do emi nen te Se na dor
Ro meu Tuma, que ro di zer que esse é um tra ba -
lho per fe i to de le van ta men to, ela bo ra do pelo
nos so com pa nhe i ro de tra ba lho, o De le ga do Cel -
so, des de quan do es ti ve mos no Mi nis té rio da
Jus ti ça.  

Sr. Pre si den te, o Se na dor Ro meu Tuma su ge re
e ra ti fi co, pe din do a V. Exª que de ter mi ne o en vio aos
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Mi nis té ri os aqui ci ta dos des se pro nun ci a men to, dos
apar tes que o en ri que ce ram, com esse ma te ri al que o 
acom pa nha.

Devo di zer ao emi nen te Se na dor Ger son
Camata, que aca bou de sair, que, em ver da de, o
nar co trá fi co co me ça a su plan tar to das e qua is quer 
fron te i ras, fa zen do com que, a cada dia que pas sa, 
mais se jus ti fi que aque la fra se de que quan do é
pos sí vel le var a dis po si ção do di nhe i ro, que é o
ma te ri al, le va-se tam bém a dis po si ção das pes so -
as. 

Nesse pas so, vale a pena re gis trar o que dis -
se a Se na do ra He lo i sa He le na. Não há re al men te
aca so, a gran de ver da de é que es tão em bu ti dos
nes ses seg men tos os mais va ri a dos in te res ses,
que pre ci sa mos con tra ri ar ago ra, no sen ti do de
for çar os Mi nis té ri os com pe ten tes a não fa ze rem
ou vi do de mer ca dor, a não se omi ti rem, não de ser -
ta rem, não fu gi rem de uma res pon sa bi li da de que é 
de les, para não fi ca rem in crus ta dos ape nas como
tec no bu ro cra tas que en ten dem mu i to de ver ba or -
ça men tá ria, mas mu i to pou co do ver bo de con ven -
cer que cri mi no so não se tra ta a  dis tân cia, mas, sim, 
com a agi li da de ne ces sá ria.

Por fim, o Se na dor Ro me ro Jucá já dis se da sua
atu a ção, já es te ve com o Mi nis tro da Fa zen da, com o
Mi nis tro da De fe sa, e é bom que se te nha mais um ali -
a do nes sa guer ra, que é nos sa, que é uma guer ra
san ta.

Por isso, Sr. Pre si den te, que ro, já que V. Exª
tam bém é da Re gião Ama zô ni ca, agra de cer a pa ciên -
cia, a for ma pela qual me con ce deu, além do que era
pos sí vel, esse tem po exa ge ra do. Peço que de ter mi -
ne a pu bli ca ção, na ín te gra, do ma te ri al como tam -
bém os do cu men tos que o acom pa nham, para que as 
au to ri da des a que me re fe ri sin tam que não se tra ta
de um mero dis cur so fe i to no ple ná rio do Se na do. É
um aler ta à Na ção de que es sas au to ri da des não po -
dem ser omis sas.

Agra de ço, mais uma vez, os apar tes dos emi -
nen tes Co le gas e a aten ção que de di ca ram a este
mo des to ora dor.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
E DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR BERNARDO CABRAL EM SEU 
PRONUNCIAMENTO:

Se nhor Pre si den te, Se nho ras Se na do ras, Se -
nho res Se na do res, as su mo a tri bu na des ta Casa
para mais uma vez de nun ci ar a gra ve si tu a ção da cri -
mi na li da de nes te País, a imi nen te in va são da re gião
ama zô ni ca pe los car téis do nar co trá fi co e a ame a ça
cres cen te à nos sa so be ra nia so bre a re gião. E o faço

por es cri to para que fi que re gis tra do nos Ana is do Se -
na do.

Espe ro que, des ta vez, pela gra vi da de dos fa tos 
que se rão apre sen ta dos, seja pos sí vel uma so lu ção
de fi ni ti va para tais pro ble mas.

Enquan to o que se ob ser va em ou tros pa í ses é
a dimi nu i ção e o con tro le da es ca la da da cri mi na li da de e
da vi o lên cia, atra vés da im ple men ta ção opor tu na de po lí -
ti cas pú bli cas in te gra das, aqui, o que de fato acon te ce, é
o au men to ver ti ginoso das ocor rên ci as cri mi na is, ao
pon to de, con for me pes qui sa pu bli ca da pelo IBGE em 
1999, as al tas ta xas de ho mi cí dio pro vo ca rem a re du -
ção da ex pec ta ti va de vida em 2,5 anos para os ho -
mens, com o agra va men to da si tu a ção na re gião Su -
des te, onde a re du ção che ga a 3,5 anos. Na Amé ri ca
do Sul, o Bra sil, só é ul tra pas sa do pela Co lôm bia, que 
se en con tra en vol ta em um ver da de i ro ba nho de san -
gue na luta tra va da con tra nar co tra fi can tes, guer ri lhe -
i ros e gru pos pa ra mi li ta res.

Na mes ma pes qui sa, ob ser va-se que a re la ção
de assas si na tos en tre jo vens do sexo mas cu li no
de 15 a 29 anos é alar man te e já não é mais pri vi lé -
gio dos gran des cen tros ur ba nos. Para cada gru po
de 100.000 ha bi tan tes, são mor tos anu al men te
134 jo vens em São Pa u lo, 215 no Rio de ja ne i ro,
138 no Ama pá, 114 em Ro ra i ma e 139 em Per nam -
bu co, con tra uma mé dia na ci o nal na Irlan da de 0,7; 
no Ja pão de 1,0 e na Espa nha de 1,6. O que se ve -
ri fi ca dos nú me ros par ci a is ex tra í dos da pes qui sa
é uma bru tal car ni fi ci na con tra a ju ven tu de des te
País.

É a ex plo são da vi o lên cia em suas mais di ver -
sas ma ni fes ta ções, to man do fo ros de epi de mia na ci -
o nal, prin ci pal men te pela in con ti da ace le ra ção do uso 
e do trá fi co de dro gas ilí ci tas.

A vi o lên cia se tor nou uma ve lha com pa nhe i ra do 
co ti di a no da po pu la ção bra si le i ra. Hoje, sua vi si bi li da -
de se tor na ma i or em fun ção de di fe ren tes as pec tos,
tais como cons ci en ti za ção de ci da da nia, a li ber da de
de im pren sa, a me lho ria das fa ci li da des de te le co mu -
ni ca ções, a ur ba ni za ção ace le ra da e ou tros fa to res.

Ba na li za da, a vi o lên cia, pas sa a in te grar o
dia-a-dia da co mu ni da de bra si le i ra, que re a ge fre -
qüen te men te atra vés do iso la men to – como os gue -
tos for ma dos pe los con do mí ni os fe cha dos e pe los
shop ping cen ters – ou atra vés de me i os ile ga is, ina -
de qua dos, equi vo ca dos e, em al guns ca sos, con trá ri -
os aos seus ob je ti vos ma i o res, atra vés da cri a ção de
gru pos de ex ter mí nio, vi gi lan tes, gangs de ado les -
cen tes e ou tras for mas.

Nos de ba tes re fe ren tes à pro pri e da de e ao por -
te de ar mas de fogo nes ta Casa em 12-1-2000, du -
ran te o dis cur so pro fe ri do em ple ná rio pelo Se na dor
Iris Re zen de (PMDB – GO), apar te a do pe los Se na do -
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res Ja der Bar ba lho (PMDB – PA), Re nan Ca lhe i ros
(PMDB – AL) e Ro meu Tuma (PFL – SP), a de fe sa do
Pro je to Pró-Amazônia, do De par ta men to de Po lí cia
Fe de ral, me soou fa mi li ar. E, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, foi com ab so lu ta in dig na ção e tris te -
za que com pro vei que se tra ta va do mes mo pro je to
ini ci a do quan do da mi nha ges tão na pas ta do Mi nis té -
rio da Jus ti ça, ten do o Se na dor Ro meu Tuma, como
Di re tor-Geral do DPF, le van do-me a ques ti o nar: por -
que, um pro je to que àque la épo ca já era impres cin dí -
vel para a atu a ção da Po lí cia Fe de ral na re gião
ama zô ni ca, ain da não ha via sido im plan ta do?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 21 de
se tem bro de 1990, sen si bi li za do com os gran des pro -
ble mas que as so la vam a re gião ama zô ni ca, assi nei,
jun ta men te com os Mi nis tros de Esta do da Ae ro -
náu ti ca e da Se cre ta ria de Assun tos Estra té gi cos, 
a Expo si ção de Mo ti vos nº 194, atra vés da qual foi 
pro pos ta a im ple men ta ção de di ver sas ações do
Go ver no Fe de ral, com o ob je ti vo de pro pi ci ar a
atu a ção in te gra da e co or de na da dos seus ór gãos
na Ama zô nia Le gal (Ama zo nas, To can tins, Ama -
pá, Ro ra i ma, Ron dô nia, Acre, Mato Gros so, Pará
e Ma ra nhão), dan do ori gem aos Pro je tos: SIPAM
– Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia, SIVAM –
Sis te ma de Vi gi lân cia da Ama zô nia e
Pró-Amazônia.

O Pro je to Pró-Amazônia tem por ob je ti vo efe ti -
var a pre sen ça do DPF na re gião Ama zô ni ca, atra vés
da fi xa ção de no vas ba ses e uni da des ope ra ci o na is
em áre as crí ti cas, vi san do pre ve nir e re pri mir os cri -
mes de com pe tên cia do ór gão, es pe ci al men te aque -
les pra ti ca dos con tra as co mu ni da des in dí ge nas, o
meio am bi en te, o nar co trá fi co, o con tra ban do de ma -
de i ras e de mi ne ra is pre ci o sos, o tra ba lho es cra vo, a
ex plo ra ção da pros ti tu i ção in fan til, bem como ga ran tir 
as ações dos ór gãos Fe de ra is atu an tes na re gião, tais 
como o Iba ma e a Fu nai.

A exa cer ba ção da vi o lên cia, de cor ren te es pe ci -
al men te da atu a ção do cri me or ga ni za do em todo o
ter ri tó rio na ci o nal, con du zi ram a Po lí cia Fe de ral
a ela bo rar, em com ple men ta ção ao
Pró-Amazônia, o Pro je to PROMOTEC (Pro je to
de Ampli a ção e Mo der ni za ção das Uni da des
Ope ra ci o na is e do Seg men to Téc ni co-Científico
da Po lí cia Fe de ral), que es ten de a ca pa ci da de
de pre ven ção e de re pres são aos cri mes de com -
pe tên cia do Órgão aos de ma is Esta dos da Fe de -
ra ção.

Nes se con tex to, a Po lí cia Fe de ral es ta rá ain da
ca pa ci ta da para a exe cu ção de ati vi da des ad mi nis tra -
ti vas sob sua res pon sa bi li da de como, por exem plo, a
emis são de pas sa por tes, o con tro le de pro du tos quí -
mi cos uti li za dos pelo nar co trá fi co, a fis ca li za ção e o
con tro le das em pre sas de vi gi lân cia, das em pre sas

de trans por te de va lo res e dos sis te mas de se gu ran -
ça de agên ci as ban cá ri as, bem como a pro mo ção de
cur sos de for ma ção para vi gi lan tes e ou tras cate go ri -
as pro fis si o na is. Os Pro je tos per mi ti rão a cri a ção de
me ca nis mos de con sul ta, co o pe ra ção, in te gra ção, ava -
li a ção, pla ne ja men to e co or de na ção de in for ma ções e
ações en tre as Po lí ci as Bra si le i ras e as Po lí ci as Estran -
ge i ras nos cam pos es tra té gi co, ope ra ci o nal e de tre i na -
men to, com vis tas a com ba ter com ma i or efi ciên cia o
cri me or ga ni za do, no ta da men te o trá fi co de dro gas, o
con tra ban do de ar mas e a la va gem de di nhe i ro.

A in te gra ção do Pró-Amazônia com o Si pam/Si -
vam per mi ti rá a ple na uti li za ção das in for ma ções e dos
re cur sos téc ni cos pos tos à dis po si ção pelo Si vam, sem
a du pli ca ção de re cur sos ma te ri a is e de es for ços. É
atra vés do Pró-Amazônia que se rão de sen ca de a das as 
ações de pre ven ção e de re pres são de atri bu i ção da
Po lí cia Fe de ral, ten do por base as in for ma ções a se rem 
dis po ni bi li za das por aque le Pro je to.

Ten do por ob je ti vo a im plan ta ção dos Pro je tos
Pró-Amazônia e Pro mo tec, a Po lí cia Fe de ral de sen -
vol veu to das as ações ne ces sá ri as vi san do a ob ten -
ção do fi nan ci a men to ex ter no pre ten di do, des ta can -
do-se, den tre ou tras:

a) Exa me pela Co mis são de Fi nan ci a men tos
Exter nos (COFIEX) do Mi nis té rio de Pla ne ja men to e
Orça men to (MPO) e iden ti fi ca ção como pas sí ve is de
fi nan ci a men to ex ter no;

b) Assi na tu ra e pro mul ga ção do Acor do de Co o -
pe ra ção en tre o Bra sil e a Fran ça, para a Mo der ni za ção
e o Re a pa re lha men to da Po lí cia Fe de ral;

c) Apro va ção pelo Tri bu nal de Con tas da União,
em de ci são unâ ni me de seus mem bros, aco lhen do as 
ra zões de jus ti fi ca ti va apre sen ta das pelo DPF re fe -
ren tes às con tra ta ções efe tu a das para a aqui si ção de
equi pa men tos e ma te ri a is para os Pro je tos.

Após in ten sas dis cus sões, em 24-9-99 fo ram
conclu í das, na Ale ma nha, as ne go ci a ções re fe ren -
tes às pro pos tas de fi nan ci a men tos, das qua is par -
ti ci pa ram, de vi da men te au to ri za dos por seus res -
pec ti vos mi nis té ri os, ser vi do res da Se cre ta ria do
Te sou ro Na ci o nal – STN, da Pro cu ra do ria Ge ral da 
Fa zen da Na ci o nal – PGFN – e do De par ta men to
de Po lí cia Fe de ral – DPF, bem como fun ci o ná ri os
do Ban que Na ti o na le de Pa ris – BNP e Kre di tans -
talt für Wi e de ra uf bau, Frank furt am Main – KFW.

Já ten do sido pre pa ra da toda a do cu men ta ção
exi gi da pela le gis la ção em vi gor, aguar da va-se o en -
ca mi nha men to da so li ci ta ção de en di vi da men to ex -
ter no para esta Casa, quan do sur giu in for ma ção de
que os Pro je tos se ri am sub me ti dos à aná li se e apro -
va ção da Co mis são de Con tro le Fis cal – CCF, a qual
é co-presidida pe los Se cre tá ri os Exe cu ti vos do Mi nis -
té rio da Fa zen da, Dr. Ama ury Gu i lher me Bier e do Mi -
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nis té rio do Pla ne ja men to e Ges tão, Dr. Gu i lher me
Go mes Dias.

Ago ra, a no tí cia que nos che ga é de que os Pro -
je tos Pró-Amazônia e Pro mo tec, or ça dos, des de as
suas ori gens, em apro xi ma da men te 425 mi lhões
de dó la res ame ri ca nos, po de rá ter a sua im plan ta -
ção subs tan ci al men te con ti da du ran te a vi gên cia
do PPA 2000/2003, e o seu pra zo de exe cu ção,
pre vis to ori gi nal men te para 4 anos, sen si vel men -
te alongado.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ob ser -
va-se, mais uma vez, a ne fas ta atu a ção da bu ro cra cia 
de plan tão ins ta la da na Espla na da dos Mi nis té ri os,
dis pos ta a le van tar e apre sen tar a todo mo men to e lu -
gar, obs tá cu los ao de sen vol vi men to e im plan ta ção
das po lí ti cas pú bli cas de gran de an se io da so ci e da de
bra si le i ra, em es pe ci al quan do di re ci o na das para a
Ama zô nia.

Tra ta-se, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
da mes ma bu ro cra cia in sen sí vel e ir ra ci o nal, fi xa da
ape nas no cum pri men to das me tas eco nô mi cas e das 
re gras es ta be le ci das pelo FMI, que ten tou ex tin guir o
Pro je to Ca lha Nor te, im por tan te elo de Inte gra ção Re -
gi o nal na Ama zô nia, e que, so men te não teve o seu
in ten to al can ça do gra ças à in dig na ção ge ra da pelo
pro nun ci a men to apre sen ta do por mim nes te ple ná rio
em 17 de agos to de 1999.

Naquela oca sião, fo ram aler ta dos as Srªs e
Srs. Se na do res e toda a Na ção bra si le i ra, de que a 
gra vi da de do fato era tan to ma i or “quan do se anun -
ci a va a pre ten são de trans for mar a Co lôm bia em
um Vi et nã e, por via de con se qüên cia, a Ama zô nia
em um Cam bo ja”. Aler tei ain da, que tais pre o cu pa -
ções apre sen ta das na que la opor tu ni da de não ti -
nham por in ten ção a ge ra ção de ne nhum alar me,
si tu a ção com ple ta men te di fe ren te da atu al, quan -
do mu i tos têm o en ten di men to e já che ga ram à
con clu são de que tal pro ces so foi ini ci a do e se en -
con tra em ace le ra do an da men to.

Os in ves ti men tos em se gu ran ça na Co lôm bia
re cen te men te anun ci a dos por par te do Go ver no
Ame ri ca no, da or dem de 1,6 bi lhão de dó la res para os 
pró xi mos dois anos, onde, aliás, já fo ram em pre ga -
dos 400 mi lhões de dó la res nos úl ti mos me ses, cer ta -
men te pro vo ca rá uma  fuga em mas sa, não so men te
de nar co tra fi can tes, mas tam bém dos mo vi men tos
guer ri lhe i ros para o des guar ne ci do ter ri tó rio na ci o nal.

Tal as sun to é de ta ma nha gra vi da de que se en -
con tra as sim in se ri do na atu al Po lí ti ca de De fe sa Na -
ci o nal: “2.12. No âm bi to re gi o nal, per sis tem zo nas de
ins ta bi li da de que po dem con tra ri ar in te res ses bra si le -
i ros. A ação de ban dos ar ma dos que atu am em pa í -
ses vi zi nhos, nos li mi tes da Ama zô nia bra si le i ra, e o

cri me or ga ni za do in ter na ci o nal são al guns dos pon tos 
a pro vo car pre o cu pa ção.”

As ações de com ba te ao nar co trá fi co na  re gião, 
de sen vol vi das com o apo io dos EUA, es tão sen do
exe cu ta das e se rão in cre men ta das si mul ta ne a men te
na Co lôm bia, no Peru e na Bo lí via.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, será
tudo isto  mera co in ci dên cia? Tra tam-se de fa tos e si tu -
a ções iso la das ou es ta mos as sis tin do ao de sen ro lar de
um script que tem em seu ro te i ro, como des fe cho fi nal,
a de ses ta bi li za ção da re gião?

Os va lo res dos Pro je tos Pró-Amazônia e Pro -
mo tec pre vis tos para os qua tro anos de vi gên cia do
Pla no Plu ri a nu al fo ram tão dras ti ca men te re du zi dos
pela tec no bu ro cra cia, de for ma que, hoje, são me no -
res que 10% do ne ces sá rio para a efe ti va im plan ta -
ção dos pro je tos, a pon to de in vi a bi li zar a as si na tu ra
dos con tra tos de fi nan ci a men tos por ab so lu ta im pos -
si bi li da de téc ni ca.

Por aca so esta mes ma tec no bu ro cra cia irá lan -
çar um ape lo  ao nar co trá fi co e às ou tras ins ti tu i ções
cri mi no sas que tan tos pre ju í zos  es tão cau san do à
Na ção, a pon to de já ame a çar o seu fu tu ro  e so be -
ra nia so bre a Ama zô nia, para que re du zam as
suas ati vi da des ile ga is na mes ma pro por ção dos
re cur sos pos sí ve is para os projetos?

Se o Mi nis té ri os da Fa zen da, do Pla ne ja men to e 
da Jus ti ça au to ri za ram que seus res pec ti vos fun ci o -
ná ri os tra ba lhas sem por tan to tem po e, fi nal men te, vi -
a jas sem ao ex te ri or às cus tas do Erá rio para as de fi -
ni ções da Mi nu ta de Con tra to de Fi nan ci a men to, por -
que ad mi tir, dias de po is, que os com pro mis sos não
po de ri am ser hon ra dos por in dis po ni bi li da de de re -
cur sos? E a cre di bi li da de das ins ti tu i ções e dos res -
pec ti vos ser vi do res que re a li za ram tais ne go ci a ções? 
E o que fa lar da cre di bi li da de do País? Tal pro ce di -
men to não es ta ria dan do sus ten ta ção e ve ra ci da de à
fra se atri bu í da ao Pre si den te Char les D’gaule, “de
que este não é um País sé rio”?

Esta tal vez seja a ma i or com po nen te in ci den te
no cha ma do “cus to bra sil”. A fal ta  de cre di bi li da de e
de con ti nu i da de dos as sun tos acor da dos com os
seus in ter lo cu to res.

Con for me cons ta ta do pe los ser vi do res das di -
ver sas áre as que par ti ci pa ram no Bra sil e no Exte ri or
das ne go ci a ções re la ti vas ao con tra to de finan ci a -
men to, as con di ções de ju ros, ca rên ci as e pra zos
de pa ga men to ofer ta das são ex tre ma men te van ta -
jo sas para o Po der Pú bli co. So me-se a isso o fato
de que, em bo ra se tra te de cré di to ao com pra dor,
par te sig ni fi ca ti va dos va lo res do fi nan ci a men to
se rão des ti na dos  para as com pras no mer ca do
bra si le ir o.

Ade ma is, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, 
qual quer al te ra ção nos va lo res e pra zos de exe cu ção
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do fi nan ci a men to, além de se cor rer o ris co de não se -
rem al can ça dos os ob je ti vos pre ten di dos, en se ja rá
toda uma nova e de mo ra da ne go ci a ção.

A vali da de das pro pos tas de fi nan ci a men tos,
ven ci das em de zem bro de 1999, fo ram pror ro ga -
das, por so li ci ta ção da Po lí cia Fe de ral e in ter fe rên -
cia do Go ver no Fran cês, até 31 de mar ço de 2000.

É im por tan te sa li en tar, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, que até na sua in con gruên cia, a tec -
no bu ro cra cia não ob ser va um pa drão ló gi co de com -
por ta mento. Con for me se ve ri fi ca na re por ta gem pu bli -
ca da pelo Cor re io Bra zi li en se, em 15-1-2000, in ti tu la da
“Arma con tra os So ne ga do res”, o Se cre tá rio da Re ce i ta
Fe de ral in for ma que, de vi do ao au men to subs tan ci al do
con tra ban do, a ar re ca da ção do Impos to so bre Pro du tos 
Indus tri a li za dos – IPI re fe ren te ao fumo teve uma que da 
real de 18,7% de 1998 para 1999, o que equi va le a qua -
se 600 mi lhões de re a is. Se guin do tal ra ci o cí nio, con -
clui-se que, para um pe río do de 4 anos, o mes mo ori gi -
nal men te pre vis to para a im plan ta ção dos Pro je tos
Pró-Amazônia e Pro mo tec, a per da atin gi rá apro xi ma -
da men te 2,4 bi lhões de re a is. Já que não se apro va os
pro je tos que têm por um de seus prin ci pa is ob je ti vos
jus ta men te o com ba te ao con tra ban do, como se es -
pe ra re du zir tal per da?

So me-se a isso a apre en são de ma de i ra ex tra í -
da ile gal men te no Pará que, em ape nas 2 me ses, al -
can çou um va lor es ti ma do em R$350 mi lhões pelo
Su pe rin ten den te do Iba ma no Esta do, o que cor res -
pon de ao va lor que o Esta do ar re ca da com a ven da
le gal para o ex te ri or. Tais va lo res nos le vam à con clu -
são de que, mes mo se con si de ra do ta xas mu i to pe -
que nas para a di mi nu i ção da cri mi na li da de, os pro je -
tos se pa ga ri am em pou cos me ses, mu i to an tes do fi -
nal do pra zo de ca rên cia para o iní cio do pa ga men to
do fi nan ci a men to.

Ain da com re la ção à fuga de nar co tra fi can tes da 
Co lôm bia, do Peru e da Bo lí via para a Ama zô nia Bra -
si le ira, en ten do que este Se na do de ve ria di li gen ci ar
para se in for mar so bre os pla nos do Go ver no Fe de ral
para a re gião. Afi nal, se o Bra sil pos sui Acor dos de Co o -
pe ra ção de Com ba te às Dro gas com to dos os pa í ses ci -
ta dos, in clu si ve os EUA, por que é cons tan te men te des -
ta ca da na mí dia na ci o nal e in ter na ci o nal a fal ta de em -
pe nho do Go ver no bra si le i ro em com ba ter o nar co trá fi -
co na área? Tais acor dos não es ta ri am sen do exe cu ta -
dos ou cum pri dos?

Tra ta-se sim de um pro ble ma re gi o nal que exi -
ge, para a sua efi ci en te so lu ção, uma res pos ta con -
cer ta da da co mu ni da de das na ções en vol vi das,
visando re du zir os re sul ta dos ne fas tos das ações uni -
la te ra is em pre en di das so bre ter ce i ros pa í ses. O prin -
cípio bá si co para o al can ce dos re sul ta dos al me ja dos
con tra a cri mi na li da de trans na ci o nal é a co o pe ra ção
(tre i na men to, tro ca de in for ma ções etc.)

Pre o cu pa-nos ain da, o fato de que o in cre men to 
das ati vi da des do nar co trá fi co e da gue ri lha na re gião
tra ga por re sul ta do o afas ta men to de in ves ti men tos,
com de sas tro so e ir re pa rá vel im pac to na eco no mia
re gi o nal.

Qu an to aos Pro je tos Pró-Amazônia e Pro mo tec, 
to dos os es for ços de ve rão ser de sen vol vi dos para
que os mes mos se jam im ple men ta dos da me lhor for -
ma e o mais rá pi do pos sí vel.

A situ a ção, em ra zão da sua na tu re za e por se tra -
tar de um as sun to sem ne nhu ma co no ta ção po lí ti -
co-partidária, me re ce a aten ção e uma rá pi da to ma da
de de ci são de to dos. O Se na do não se pode fur tar a to -
mar uma de ci são em fa vor da qui lo que diz res pe i to à
se gu ran ça de nos sos fi lhos, um dos pi la res do de sen -
vol vi men to do País, e da ga ran tia de nos sa so be ra nia
na co bi ça da re gião Ama zô ni ca.

Qu an tos po li ci a is fe de ra is te rão que ser mas sa -
cra dos pelo nar co trá fi co, como acon te ceu re cen te -
men te com o Agen te Fe de ral Ro ber to Si mões de
Ment zi gen, de 38 anos, mor to em uma em bos ca da
quan do pro cu ra va um la bo ra tó rio de re fi no de co ca í -
na na re gião do rio Gu a po ré, fron te i ra com a Bo lí via,
em nome de quem pres to uma ho me na gem a to dos
os po li ci a is bra si le i ros que tom ba ram no es tri to cum -
pri men to do de ver. A sel va ge ria des se as sas sinato foi
ta ma nha que pe las mu ti la ções iden ti fi ca das no cor po
do po li ci al, con clu iu-se que o mes mo foi, após ba le a do,
se vi ci a do e, pas mem, en ter ra do ain da vivo. O Agen te
Fe de ral Ro ber to Si mões de Ment zi gen era evan gé li co,
ca sa do e pai de dois fi lhos. Qu an tos pran te a ram a mor -
te des ses ver da de i ros he róis da pá tria? Qu an tos mais
te rão que mor rer ain da pelo Bra sil afo ra para sen si bi li -
zar a to dos que so men te ar ma dos com o es pí ri to do de -
ver e sob a pro te ção do es cu do da jus ti ça não te rão ne -
nhu ma chan ce con tra o cri me or ga ni za do?

O po li ci al sem pre es ta rá ex pos to ao ris co de sua 
pro fis são, po rém, o que já se co me ça a ques ti o nar é
se vale a pena per ma ne cer no com ba te.

As per gun tas e os ques ti o na men tos for mu la dos
de vem ser res pon di dos ao Se na do e à Na ção bra si le -
i ra. Na opor tu ni da de, pro po nho o acom pa nha men to
per ma nen te da si tu a ção pelo Se na do, na for ma re gi -
men tal men te pre vis ta.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS ANEXO:
– Em – 194 de 21-9-90
– Có pia do Acor do;
– De ci são do TCU
– Pes qui sa do IBGE.
– Pro je tos/Pró-Amazônia e Pro mo tec e Pro je tos 

Si vam/Si pam
– Re cor tes de jor na is
– Có pia do Re la tó rio da ONU
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ber nar do
Cabral, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente, 
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia que é ocu pa da
pelo Sr. Ade mir Andra de, 2º Vi ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ge ral do Cân di -
do, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, pelo pra zo de
cin co mi nu tos.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Blo co/PT – RJ.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs Se na do res, hoje, pela ma nhã, a Câ ma ra
dos De pu ta dos re a li zou uma ses são de ho me na gem
ao Dia Na ci o nal do Apo sen ta do.

Cre io ser mu i to im por tan te tal ho me na gem a
uma ca te go ria de tra ba lha do res, hoje apo sen ta dos,
que de ram os me lho res anos de suas vi das para
cons tru ir este País, mas que a so ci e da de não re co -
nhe ce. Entre tan to, nós, como Re pre sen tan tes do
povo, te mos de re co nhe cê-los. Por tan to, foi im por tan -
te aque la jus ta ho me na gem na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, da qual par ti ci pei.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, o Dia Na -
ci o nal do Apo sen ta do, co me mo ra do no dia 24 des te
mês, se gun da-feira pró xi ma pas sa da, é a oca sião
para ho me na ge ar aque les que de di ca ram a ma i or
par te de suas vi das ao tra ba lho, à cons tru ção des ta
so ci e da de, e que, hoje, vi vem mar gi na li za dos. 

Tam bém é um mo men to para re fle tir mos so bre
a si tu a ção dos ido sos da Pre vi dên cia no Bra sil. Hoje,
há no País 13,5 mi lhões de pes so as com mais de 60
anos, o que re pre sen ta 8% da po pu la ção – per cen tu al 
que, se gun do pes qui sas, deve do brar nos pró xi mos
20 anos. No ano 2050, apro xi ma da men te, um em
cada cin co bra si le i ros terá ul tra pas sa do os 60 anos.

É bom lem brar aos mais jo vens que o con ce i to
de ve lhi ce no mer ca do de tra ba lho no Bra sil não é dos 
mais elás ti cos. Can sa mos de ob ser var anún ci os de
em pre gos nos qua is um dos pré-requisitos é o li mi te
de ida de de 35 anos, uma dis cri mi na ção ab so lu ta -
men te con de ná vel.

Ou tro exem plo da dis cri mi na ção no tra ta men to
dis pen sa do à ter ce i ra ida de em nos so País é a le gis -
la ção pre vi den ciá ria. O Go ver no des res pe i ta sis te -
ma ti ca men te a Cons ti tu i ção, que ju rou de fen der. O
dis po si ti vo cons ti tu ci o nal que gera a ir re du ti bi li da de
do va lor dos be ne fí ci os man ti dos pela Pre vi dên cia
So ci al não pas sa de le tra mor ta. O Go ver no, por oca -
sião do re a jus te dos be ne fí ci os, usa ín di ces que nun -
ca cor res pon dem à per da do po der aqui si ti vo, que de -
ve ria ser pre ser va do em ca rá ter per ma nen te, como
de ter mi na a nos sa Car ta Mag na.

Qu an do os se gu ra dos re cor rem à Jus ti ça e ga -
nham em to das as ins tân ci as, o Go ver no re cor re à to -
ta li da de dos me ca nis mos pro te la tó ri os e mu i ta gen te
não con se gue re ce ber em vida o que lhe é de di re i to.
Por con ta dis so, os apo sen ta dos do Rio de Ja ne i ro,
ca pi ta ne a dos pela com ba ti va Asa prev  Asso ci a ção
dos Apo sen ta dos e Pen si o nis tas do Esta do do Rio de
Ja ne i ro – fi ze ram, na úl ti ma se gun da-feira, um ato pú -
bli co em fren te à Su pe rin ten dên cia Re gi o nal do INSS, 
no cen tro da ci da de, co lo can do como re i vin di ca ção
prin ci pal a ques tão dos pre ca tó ri os.

Um dado im por tan te, já que esta ses são ho me -
na ge ia o Dia Na ci o nal do Apo sen ta do, que tam bém
mar ca os 77 anos da Pre vi dên cia So ci al, é que, se -
gun do pro je ções do pró prio Go ver no para o Orça -
men to do ano 2000, es pe ra-se uma ar re ca da ção de
R$134 bi lhões em con tri bu i ções so ci a is. Os gas tos
com sa ú de, INSS, pa ga men to de ser vi do res, en fim,
toda a des pe sa da Pre vi dên cia con su mi rá R$120 bi -
lhões. Ou seja: o Go ver no pro va que ha ve rá um su pe -
rá vit de R$14 bi lhões.

Sr. Pre si den te, não te mos mo ti vos para co me -
mo rar, mas, sim, para de nun ci ar a si tu a ção de aban -
do no dos nos sos apo sen ta dos.

Aos que pen sam que os nos sos ido sos ab di ca -
ram de lu tar pe los seus di re i tos lem bra mos que, mes -
mo sem ma i or des ta que na im pren sa, mi lha res de
apo sen ta dos fo ram às ruas de todo o País nes ta se -
gun da-feira exi gir res pe i to e pro tes tar con tra a ne fas -
ta po lí ti ca eco nô mi ca de FHC, po lí ti ca esta que tem
le ga do um fu tu ro de in cer te za aos mais jo vens e um
pre sen te de hu mi lha ções àque les que de di ca ram os
me lho res anos de suas vi das para cons tru ir a ri que za
des te País.

Apro ve i to o en se jo para trans mi tir as re i vin di ca -
ções do Insti tu to Mo sap – Mo vi men to dos Ser vi do res
Pú bli cos Apo sen ta dos e Pen si o nis tas, que pas so a
ex por:

ma nu ten ção do prin cí pio do di re i to ad -
qui ri do;

re je i ção da PEC nº 136/99, que in sis te
em cri ar con tri bu i ção pre vi den ciá ria já re je i -
ta da por di ver sas ve zes;

re je i ção da DRU, na par te em que per -
mi te a re du ção de 20% do re cur so da se gu -
ri da de so ci al, ten do que co brar de ina ti vos e 
pen si o nis tas para re por o rom bo;

re je i ção do Sis te ma Úni co de Pre vi -
dên cia So ci al, que acar re ta rá a re du ção do
teto dos be ne fí ci os da apo sen ta do ria, que -
bran do a pa ri da de de re mu ne ra ção, as se gu -
ra da no tex to da Emen da Cons ti tu ci o nal nº
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20/98, e re ba i xan do o teto do INSS, hoje em 
tor no de R$1.200;

re je i ção à fi xa ção de sub te tos sa la ri a is 
na re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos es -
ta du a is e mu ni ci pa is, como quer a PEC nº
137, o que cer ta men te im pli ca rá re du ção
sa la ri al, aten den do aos in te res ses do FMI,
que im põe tam bém cor tes nos gas tos de
Esta dos e Mu ni cí pi os; e

re je i ção à des vin cu la ção dos re a jus tes 
do sa lá rio mí ni mo para tra ba lha do res ati vos
e ina ti vos, vol tan do ao que era an tes da
Cons ti tu i ção de 1988, quan do os pro ven tos
de sa pa re ci am em pou co tem po.“

Por tan to, são es sas as re i vin di ca ções dos apo -
sen ta dos e pen si o nis tas, as qua is, a meu ju í zo, esta 
Casa de via apo i ar, as sim como se fez hoje na Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Se na do res, no úl ti mo ano, o País vi veu mo men -
tos de di fi cul da des eco nô mi cas e es sas di fi cul da des 
re per cu ti ram prin ci pal men te, no seg men to dos pe -
que nos e mi cro em pre sá ri os, que atin gi ram um alto
ní vel de ina dim plên cia de suas dí vi das, as qua is,
efe ti va men te, não te ri am con di ções de sal dar a cur -
to pra zo.

Nós, en tão, ti ve mos a opor tu ni da de de anun ci -
ar, nes te Ple ná rio, que o Pre si den te Fer nan do Hen -
ri que Car do so ha via edi ta do a Me di da Pro vi só ria nº
2.004, de 13 de ja ne i ro de 2000, lan çan do o Re fis,
um pro gra ma des ti na do a pro mo ver a re gu la ri za ção
dos cré di tos da União, de cor ren tes de dé bi tos de
pes so as ju rí di cas, re la ti vos a tri bu tos e con tri bu i -
ções, ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe -
de ral e pelo INSS.

O Re fis, lan ça do pela Me di da Pro vi só ria ci ta da,
teve a sua exe cu ção re gu la men ta da hoje pela edi ção
do De cre to nº 3.342, de 25 do cor ren te.

Sr. Pre si den te: Além das van ta gens – a di mi nu i -
ção da taxa de ju ros, a pos si bi li da de de cál cu lo em
cima da re ce i ta bru ta des sas em pre sas, quan do a co -
bran ça che ga a ape nas 0,3% da re ce i ta bru ta das pe -
que nas em pre sas op tan tes do SIMPLES –, um de ta -
lhe im por tan te pre ci sa ser re gis tra do – e é por isso
que ve nho ao Ple ná rio hoje: as em pre sas que qui se -

rem op tar pelo Re fis pre ci sa rão fa zê-lo até o dia 31 de 
mar ço do cor ren te ano. Por tan to, tra ta-se de um pra -
zo bas tan te exí guo.

Re gis tro, pois, a ne ces si da de de que se dê
am pla pu bli ci da de ao De cre to pu bli ca do hoje, para
que es sas in for ma ções pos sam che gar àque les que 
efe ti va men te pre ci sam e ne ces si tam de re pac tu ar
as suas dí vi das.

Assim, gos ta ria de fa zer um ape lo à TV Se na -
do, ao pro gra ma Voz do Bra sil e aos seg men tos da
im pren sa, no sen ti do de que se mo bi li zem para ca -
pi la ri zar essa in for ma ção, fa zen do com que es ses
da dos che guem aos rin cões mais dis tan tes des te
País, onde, sem dú vi da al gu ma, exis tem mé di os,
pe que nos e mi cro em pre sá ri os ne ces si tan do des se
ins tru men to de re pac tu a ção de suas dí vi das.

Sr. Pre si den te: Não que ro es ten der-me, mas
gos ta ria de fa zer o re gis tro da im por tân cia do De cre -
to que re gu la men ta o Re fis, bem como da de ci são
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so em pos -
si bi li tar a re com po si ção des sas dí vi das e, por tan to,
a re in ser ção, no pla no do de sen vol vi men to e no pla -
no da ge ra ção de em pre gos, de mi lha res de em pre -
sas que hoje es tão ali ja das des se pro ces so por es -
ta rem ina dim plen tes.

Gos ta ria de so li ci tar de V. Exª que se jam trans -
cri tos, jun to ao meu pro nun ci a men to, o tex to da Me -
di da Pro vi só ria nº 2.004, de 13 de ja ne i ro, o ci ta do
De cre to, que a re gu la men ta, e as ma té ri as cons tan -
tes dos jor na is Fo lha de S.Pa u lo e O Esta do de
S.Pa u lo, as qua is bem ex pli ci tam as van ta gens do
Re fis e aler tam a po pu la ção para a ne ces si da de de
bus car a Re ce i ta Fe de ral e o INSS a fim de que
pos sa re pac tu ar suas dí vi das e re in se rir-se, como
disse, no gran de pro je to de cons tru ção do País.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

DECRETO Nº 3.342

DE 25 DE JANEIRO DE 2000

Re gu la men ta a exe cu ção do Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção Fis cal – REFIS.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso  das atri bu i ções  que
lhe con fe re  o art. 84, in ci sos IV e VI, da Cons ti tu i ção, e ten do em 
vis ta o dis pos to na Me di da Pro vi só ria nº 2.004-4, de 13 de ja ne i ro 
de 2000, de cre ta:

Do Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal – REFIS
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Art. 1º O Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal – REFIS, ins -
ti tu í do pela Me di da Pro vi só ria nº 2.004-4, de 13 de ja ne i ro de
2000, des ti na-se a pro mo ver a re gu la ri za ção de cré di tos da
União, de cor ren tes de dé bi tos de pes so as ju rí di cas, re la ti vos a
tri bu tos e con tri bu i ções, ad mi nis tra dos pela Se cre ta ria da Re -
ce i ta Fe de ral e pelo Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSS, em ra zão de fa tos ge ra do res ocor ri dos até 31 de ou tu bro 
de 1999, cons ti tu í dos ou não, ins cri tos ou não em dí vi da ati va,
aju i za da ou a aju i zar, com exi gi bi li da de sus pen sa ou não, in -
clu si ve os de cor ren tes de fal ta de re co lhi men to de va lo res re ti -
dos.

§ 1º Para efe i to do dis pos to nes te ar ti go, in clu em-se nos
dé bi tos de cor ren tes de fal ta de re co lhi men to de va lo res re ti dos os 
re la ti vos:

I – às con tri bu i ções des con ta das dos se gu ra dos em pre ga -
dos e tra ba lha do res avul sos;

II – à re ten ção in ci den te so bre o va lor dos ser vi ços pres ta -
dos me di an te ces são de mão-de-obra ou em pre i ta da, nos ter mos 
do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991;

III – às con tri bu i ções de cor ren tes da sub-rogação de que
tra ta o in ci so IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991;

IV – ao im pos to de ren da re ti do na fon te.

§ 2º O Re fis não al can ça dé bi tos:
I – de ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, das fun da -

ções pú bli cas e das au tar qui as;
II – re la ti vos ao Impos to so bre a Pro pri e da de Ter ri to ri al Ru -

ral – ITR;
III – de pes soa ju rí di ca cin di da a par tir de 1º de ou tu bro de

1999;
IV – de pes so as ju rí di cas re fe ri das nos in ci sos II e VI do

art. 14 da Lei nº 9.718, de 27 de no vem bro de 1998;
V – re la ti vos a im pos tos de com pe tên cia es ta du al ou mu ni -

ci pal in clu í dos, me di an te con vê nio, no SIMPLES.

Da Admi nis tra ção do REFIS
Art. 2º A ad mi nis tra ção do REFIS será exer ci da pelo Co mi -

tê Ges tor, a quem com pe te o ge ren ci a men to e a im ple men ta ção
dos pro ce di men tos ne ces sá ri os à exe cu ção do Pro gra ma, no ta -
da men te:

I – ex pe dir atos nor ma ti vos ne ces sá ri os à exe cu ção do
Pro gra ma;

II – pro mo ver a in te gra ção das ro ti nas e pro ce di mi en tos
ne ces sá ri os à exe cu ção do REFIS, es pe ci al men te no que se re -
fe re aos sis te mas in for ma ti za dos dos ór gãos en vol vi dos;

III – ho mo lo gar as op ções pelo REFIS;
IV – ex clu ir do Pro gra ma os op tan tes que des cum pri rem

suas con di ções.
Pa rá gra fo úni co. O Co mi tê Ges tor será cons ti tu í do por ato

con jun to dos Mi nis tros de Esta do da Fa zen da e da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al e in te gra do por re pre sen tan tes dos se guin tes
ór gãos, in di ca dos por seus res pec ti vos ti tu la res:

I – Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral, que o pre si di rá;
II – Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal;
III – INSS.

Do Ingres so no REFIS
Art. 3º O in gres so no REFIS dar-se-á por op ção da pes soa 

ju rí di ca, que fará jus a re gi me es pe ci al de con so li da ção e par ce -
la men to dos dé bi tos fis ca is re fe ri dos no art. 1º

Pa rá gra fo úni co. O in gres so no REFIS im pli ca in clu são da
to ta li da de dos dé bi tos re fe ri dos no art. 1º, em nome da pes soa ju -
rí di ca, in clu si ve os não cons ti tu í dos, que se rão in clu í dos no Pro -

gra ma me di an te con fis são.

For ma li za ção da Opção
Art. 4º A op ção pelo REFIS po de rá ser for ma li za da até

31 de mar ço de 2000, me di an te uti li za ção do “Ter mo de Opção
do REFIS”, con for me mo de lo apro va do pelo Co mi tê Ges tor a
que se re fe re o art. 2º, que será ob ti do por meio da Inter net,
nas pá gi nas dos ór gãos re fe ri dos nos in ci so I a III do pa rá gra fo 
úni co do art. 2º

§ 1º O Ter mo de Opção do REFIS será:
I – fir ma do pelo res pon sá vel pela pes soa ju rí di ca pe ran te o 

Ca das tro Na ci o nal da Pes soa Ju rí di ca – CNPJ, sen do exi gi do re -
co nhe ci men to de fir ma;

II – en tre gue nas uni da des da Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de -
ral, da Pro cu ra do ria-Geral da Fa zen da Na ci o nal ou de ou tros ór -
gãos que vi e rem a ser au to ri za dos, para esse fim, pelo Co mi tê
Ges tor.

§ 2º No re ci bo de en tre ga do Ter mo de Opção do Re fis
cons ta rá nú me ro ge ra do por al go rí ti mo es pe cí fi co que de ve rá ser 
uti li za do, em con jun to com o nú me ro de ins cri ção no CNPJ, em
to dos os de ma is atos e pro ce di men tos pra ti ca dos no âm bi to do
Re fis, cons ti tu in do, para to dos os fins de di re i to, iden ti fi ca ção ele -
trô ni ca, fi can do sua uti li za ção sob ple na e to tal res pon sa bi li da de
da pes soa ju rí di ca op tan te.

§ 3º Os dé bi tos ain da não cons ti tu í dos de ve rão ser con fes -
sa dos pela pes soa ju rí di ca, de for ma ir re tra tá vel e ir re vo gá vel, no 
pra zo de ses sen ta dias, con ta do da data da for ma li za ção da op -
ção, nas con di ções es ta be le ci das pelo Co mi tê Ges tor.

§ 4º A op ção pelo Re fis, in de pen den te men te de sua ho mo -
lo ga ção, im pli ca:

I – iní cio ime di a to do pa ga men to dos dé bi tos;
II – sus pen são da exi gi bi li da de dos dé bi tos não aju i za dos,

ou, quan do aju i za dos, in te gral men te ga ran ti dos;
III – sub mis são in te gral às nor mas e con di ções es ta be le ci -

das para o Pro gra ma.
§ 5º A sus pen são da exi gi bi li da de dos dé bi tos aju i za dos,

quan do não ga ran ti dos, dar-se-á quan do da ho mo lo ga ção da op -
ção.

Con so li da ção e Pa ga men to dos Dé bi tos
Art. 5º Os dé bi tos da pes soa ju rí di ca op tan te se rão con so -

li da dos to man do por base a data da for ma li za ção da op ção.

§ 1º A con so li da ção abran ge rá to dos os dé bi tos exis -
ten tes em nome da pes soa ju rí di ca, na con di ção de con tri bu -
in te ou res pon sá vel, cons ti tu í dos ou não, in clu si ve os acrés ci -
mos le ga is re la ti vos a mul ta, de mora ou de ofí cio, e a ju ros
mo ra tó ri os e de ma is en car gos, de ter mi na dos nos ter mos da
le gis la ção vi gen te à épo ca da ocor rên cia dos res pec ti vos fa -
tos ge ra do res, in clu si ve a atu a li za ção mo ne tá ria à épo ca pre -
vis ta.

§ 2º Na hi pó te se de cré di to com exi gi bi li da de sus pen sa
por for ça do dis pos to no in ci so IV do art. 151 da Lei nº 5.172, de 
25 de ou tu bro de 1966 (Có di go Tri bu tá rio Na ci o nal – CTN), a in -
clu são, no Re fis, dos res pec ti vos dé bi tos im pli ca rá dis pen sa dos 
ju ros de mora in ci den tes até a data de op ção, con di ci o na da ao
en cer ra men to do fe i to por de sis tên cia ex pres sa e ir re vo gá vel da 
res pec ti va ação ju di ci al e de qual quer ou tra, bem as sim à
renúncia do di re i to, so bre os mes mos dé bi tos, so bre o qual se
fun da a ação.

§ 3º A in clu são dos dé bi tos re fe ri dos no pa rá gra fo an te -
ri or, bem as sim a de sis tên cia ali re fe ri da de ve rão ser for ma li -
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za das, me di an te con fis são, na for ma e pra zo es ta be le ci dos
no § 3º do ar ti go an te ri or, nas con di ções es ta be le ci das pelo
Co mi tê Ges tor.

§ 4º Re que ri da a de sis tên cia da ação ju di ci al, com re nún -
cia ao di re i to so bre que se fun da, os de pó si tos ju di ci a is efe tu a dos 
de ve rão ser con ver ti dos em ren da, per mi ti da in clu são no Re fis de 
even tu al sal do de ve dor.

§ 5º Os va lo res cor res pon den tes a mul ta, de mora ou
de ofí cio, e a ju ros mo ra tó ri os, ex clu si ve os re la ti vos a dé bi tos 
ins cri tos em dí vi da ati va, po de rão ser li qui da dos, me di an te
so li ci ta ção ex pres sa e ir re vo gá vel da pes soa ju rí di ca op tan te
e ob ser va das as nor mas cons ti tu ci o na is re fe ren tes à vin cu la -
ção e à par ti lha de re ce i tas, me di an te:

I – com pen sa ção de cré di tos, pró pri os ou de ter ce i ros, re -
la ti vos a tri bu to ou con tri bu i ção in clu í do no âm bi to do Re fis;

II – uti li za ção de pre ju í zo fis cal e de base de cál cu lo ne ga -
ti va da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí qui do, pró pri os ou de
ter ce i ros.

§ 6º A li qui da ção re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or será efe tu -
a da de con for mi da de com os pro ce di men tos a se rem de fi ni dos
pelo Co mi tê Ges tor e será for ma li za da den tro do pra zo es ta be le -
ci do no § 3º do ar ti go an te ri or, ob ser va das as se guin tes con di -
ções:

I –  po de rão ser uti li za dos pre ju í zos fis ca is e ba ses de
cál cu lo ne ga ti vas, pró pri os da pes soa ju rí di ca op tan te, pas sí -
ve is de com pen sa ção na data da op ção, na for ma da le gis la -
ção vi gen te, des de que re la ti vos a pe río do de apu ra ção en cer -
ra do até 31 de de zem bro de 1999 e de vi da men te de cla ra dos
ou in for ma dos à Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral até a data da
op ção, sal vo em re la ção ao pe río do de apu ra ção cor res pon -
den te ao ano-calendário de 1999, que de ve rá ser in for ma do no 
pra zo es ta be le ci do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral;

II – na hi pó te se de com pen sa ção de cré di tos ou de uti li za -
ção de pre ju í zos fis ca is ou ba ses de cál cu los ne ga ti va de ter ce i -
ros:

a) a so li ci ta ção de ve rá ser tam bém as si na da pelo res pon -
sá vel pela pes soa ju rí di ca ce den te pe ran te o CNPJ, com re co -
nhe ci men to de fir ma;

b) a ces são so men te po de rá ser efe tu a da do de ten tor ori -
gi ná rio do di re i to à pes soa ju rí di ca op tan te pelo Re fis e será de fi -
ni ti va, ain da que o ad qui ren te seja, por qual quer mo ti vo, ex clu í do
do Re fis;

c) so men te po de rão ser uti li za dos pre ju í zos fis ca is e ba ses 
de cál cu lo ne ga ti vas pas sí ve is de com pen sa ção da pes soa ju rí di -
ca ce den te, na data da op ção, na for ma da le gis la ção vi gen te,
de vi da men te de cla ra dos ou in for ma dos à Se cre ta ria da Re ce i ta
Fe de ral até 31 de ou tu bro de 1999;

III –  o va lor a ser uti li za do será de ter mi na do me di an te a
apli ca ção, so bre o mon tan te do pre ju í zo fis cal e da base de cál -
cu lo ne ga ti va, das alí quo tas de quin ze por cen to e de oito por
cen to, res pec ti va men te;

IV – para os fins de uti li za ção de pre ju í zo fis cal e de base
de cál cu lo ne ga ti va, nos ter mos des te de cre to, não se apli ca o li -
mi te de trin ta por cen to do lu cro real, da ce den te ou da ces si o ná -
ria.

§ 7º O dé bi to con so li da do na for ma des te ar ti go será in -
for ma do, pelo Co mi tê Ges tor, à pes soa ju rí di ca op tan te no pra -
zo de cen to e oi ten ta dias, con ta do da data da for ma li za ção da
op ção, com a dis cri mi na ção das es pé ci es dos tri bu tos e con tri -
bu i ções, bem as sim dos res pec ti vos acrés ci mos e pe río dos de
apu ra ção.

§ 8º Ao dis pos to nes te ar ti go apli cam-se as nor mas le ga is
vi gen tes que ad mi tem re du ção de mul ta no caso de pa ga men to
par ce la do.

§ 9º A op ção pelo Re fis ex clui qual quer ou tra for ma de par -
ce la men to de dé bi tos re la ti vos aos tri bu tos e con tri bu i ções re fe ri -
dos no art. 1º in clu si ve os de cor ren tes de fa tos ge ra do res ocor ri -
dos a par tir de 1º de no vem bro de 1999.

Art. 6º O dé bi to con so li da do na for ma do ar ti go an te ri or:
I – su je i tar-se-á, a par tir da data base da con so li da ção, a

ju ros cor res pon den tes à va ri a ção men sal da Taxa de Ju ros de
Lon go Pra zo – TJLP, ve da da a im po si ção de qual quer ou tro
acrés ci mo;

II –  será pago em par ce las men sa is  e su ces si vas, ven cí -
ve is no úl ti mo dia útil de cada mês, sen do o va lor  de cada par ce -
la de ter mi na do em fun ção de per cen tu al da re ce i ta bru ta do mês
ime di a ta men te an te ri or, apu ra da na for ma do art. 31 e pa rá gra fo
úni co da Lei nº 8.981, de 20 de ja ne i ro de 1995, não in fe ri or a:

a) zero vír gu la três por cen to, no caso de pes soa ju rí di ca
op tan te pelo sim ples e de en ti da de imu ne ou isen ta por fi na li da de 
ou ob je to;

b) zero vír gu la seis por cen to, nos aso de pes soa ju rí di ca
sub me ti da ao re gi me de tri bu ta ção com base no lu cro pre su mi do;

c) um vír gu la dois por cen to, no caso de pes soa ju rí di ca
sub me ti da ao re gi me de tri bu ta ção com base no lu cro real, re la ti -
va men te às re ce i tas de cor ren tes das ati vi da des co mer ci a is, in -
dus tri a is, de trans por te, de cons tru ção ci vil, de en si no e mé di -
co-hospitalares;

d) um vír gu la cin co por cen to, nos de ma is ca sos.
§ 1º No caso de so ci e da de em con ta de par ti ci pa ção os

dé bi tos e as re ce i tas bru tas se rão con si de ra dos in di vi du a li za da -
men te, por so ci e da de.

§ 2º A pes soa ju rí di ca op tan te de ve rá ini ci ar o pa ga men to
do dé bi to con so li da do a par tir, in clu si ve, do pró prio mês da for ma -
li za ção da op ção, in de pen den te men te de sua ho mo lo ga ção.

Art.7º Na hi pó te se do in ci so II do § 5º do art. 5º, a a pes -
soa kjú ri di ca ce den te, a qual quer tí tu lo, do di re i to de com pen sa -
ção do pre ju í zo fis cal ou de base cál cu lo ne ga ti va da con tri bu i ção 
so ci al so bre o lu cro lí qui do de ve rá:

I – re gis trar , em sua es cri tu ra ção con tá bil, o va lor do di re i -
to  ce di do, de ter mi na do na for ma do in ci so IV do § 6º do art. 5º,
em con tra par ti da a con ta de pa tri mô nio lí qui do;

II – dar ba i xa, em sua es cri tu ra ção fis cal, do mon tan te 
do pre ju í zo fis cal e da base de cál cu lo ne ga ti va da con tri bu i -
ção so ci al ce di da, pelo mon tan te que ser viu de base para a
de ter mi na ção do di re i to re gis tra do na for ma do in ci so an te ri or.

§ 1º As per das por ven tu ra apu ra das em de cor rên cia da
ces são não se rão de du tí ve is para fins de de ter mi na ção do lu cro
real e da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí -
qui do.

§ 2º A ces são de di re i tos a que se re fe re este ar ti go será
de fi ni ti va, não po den do, a ce den te, sob qual quer for ma e a qual -
quer   tem po, uti li zá-los em seu fa vor.

§ 3º Na hi pó te se de cons ta ta ção, na pes soa ju rí di ca ce -
den te, de ir re gu la ri da de que im pli que re du ção, to tal ou par ci al,
dos va lo res de pre ju í zo ou de base de cál cu lo ne ga ti va ce di -
dos, bem as sim nos ca sos de ces são de va lo res já com pen sa -
dos:

que o Pla no Estra té gi co pre vê for im plan ta do, em
2007 es ta re mos ex por tan do 425 mi lhões de dó la res
em amên do as e 15 mi lhões do LCC. Há am plas pers -
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pec ti vas para o suco do pe dún cu lo, que de ve rá se be -
ne fi ci ar de vá ri as me di das pro pos tas.

O Dr. Ail ton Bar ce los, do Mi nis té rio da Agri cul tu -
ra e do Abas te ci men to apon tou para a li nha de ação
da Ca mex, que se ba se ia em aná li ses de com pe ti ti vi -
da de de nos sos pro du tos, se mi ná ri os de pro mo ção
in ter na ci o nal, va lo ri za ção do pon to de vis ta mer ca do -
ló gi co e cri a ção de uma Mar ca Bra sil. Se o Pla no de
Pro mo ção da Ca ju cul tu ra for vi a bi li za do, te re mos
con di ções de do brar a ca ju cul tu ra no Bra sil num pe -
río do que vai de 5 a 8 anos. O mer ca do de no zes atin -
giu 5,5 bi lhões de dó la res, com a amên doa do caju – a 
mais cara – par ti ci pan do com 725 mi lhões. Bar ce los
afir mou que o Bra sil ex por ta so bras, o que não é cor -
re to. Te mos de tra tar a fru ti cul tu ra como pro du to ex -
por tá vel.

Tam bém do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas -
te ci men to, Dr. Be ne di to Rosa fa lou dos pro ble mas de
co mer ci a li za ção en fren ta dos pe los pro du to res em
ge ral, su je i tos a ação de atra ves sa do res, res sal tan do
a ne ces si da de de cré di tos.

O Se cre tá rio de Agri cul tu ra, Abas te ci men to e
Irri ga ção do Pi a uí, Mar ce lo Cos ta e Cas tro e o Se cre -
tá rio de De sen vol vi men to Ru ral do Ce a rá, Pe dro Sis -
nan do, re co nhe ce ram o tem po per di do na mo der ni za -
ção da cul tu ra, mas afir ma ram que no mo men to exis -
te uma cons ciên cia co le ti va de que o caju é uma vo -
ca ção e opor tu ni da de eco nô mi ca do Nor des te, sen do 
ne ces sá rio a im ple men ta ção ime di a ta da mo der ni za -
ção do se tor.

Eu, na qua li da de de Se na dor que, há lon go tem -
po, te nho me en vol vi do com o as sun to, de i xei cla ro o
tra ba lho con jun to que te nho pra ti ca do com par la men -
ta res de vá ri os es ta dos para vi a bi li zar a emen da do
PPA des te ano, pois fi nal men te te mos toda a ca de ia
pro du ti va tra ba lhan do uni da.

O De pu ta do Re na to Vi a na, re la tor do PPA no
Con gres so Na ci o nal, mos trou-se sen si bi li za do com o
ple i to dos in te gran tes do ne gó cio do caju, sen do con -
vi da do a vi a bi li zar uma au diên cia pú bli ca para tra tar
do as sun to.

Por todo o ex pos to, que ro re gis trar o gran de es -
for ço do De pu ta do Iná cio Arru da, que pro mo veu essa
dis cus são atra vés da Co mis são de De sen vol vi men to
Urba no e Inte ri or da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o pre si den te Fer -
nan do Hen ri que lan çou o pro gra ma ”Bra sil Empre en -
de dor Ru ral“, com pos to por um elen co de ações des -
ti na das a es ti mu lar o plan tio e au men tar a ren da dos
pro du to res. A re no va ção da isen ção do im pos to so bre 
Pro du tos in dus tri a li za dos (IPI), na com pra de má qui -
nas e im ple men tos agrí co las es pe ra da pe los agri cul -
to res, não veio.

Em lu gar da re du ção do im pos to, o go ver no pre -
fe riu anun ci ar uma li nha de cré di to para a aqui si ção
de tra to res e co lhe i ta de i ras com ju ros re du zi dos atra -
vés do BNDES. O Pre si den te Fer nan do Hen ri que
ace nou, du ran te seu dis cur so na ce ri mô nia de lan ça -
men to do pa co te agrí co la, com a pos si bi li da de de re -
no var a isen ção do IPI des de que os go ver nos es ta -
du a is tam bém parti ci pem des se es for ço com a isen -
ção do ICMS. ”Se os go ver nos es ta du a is se jun ta rem
a nós será um im pul so a mais para o ba ra te a men to da 
pro du ção agrí co la“, dis se em tom de de sa fio, numa
ten ta ti va de san grar mais ain da os po bres co fres dos
go ver nos es ta du a is.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re gis tre
se ain da a ma ni fes ta ção do Mi nis tro-Chefe da Casa
Ci vil, Pe dro Pa ren te, que afir mou que só a isen ção do 
IPI se ria in su fi ci en te, por isso o Pre si den te es ta va
con cla man do os Esta dos a par ti ci pa rem do mes mo
es for ço com a isen ção do ICMS. 

Dis se ain da que tudo aca ba ten do um cus to fis -
cal, por isso o go ver no pre fe riu ter um cus to con cen -
tra do atra vés da re du ção dos ju ros e au men to dos
pra zos no cré di to con ce di do pelo BNDES. O Mi nis tro
da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra es, in for mou na opor tu -
ni da de que a isen ção do im pos to para má qui nas e im -
ple men tos ain da está sen do ana li sa da den tro do Go -
ver no. Mas ad mi tiu que a idéia lan ça da pelo Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que é ex ce len te.“ Afi nal, não é
só a União que deve es ti mu lar a agri cul tu ra, os Esta -
dos tam bém de vem“, dis se o Mi nis tro da Agri cul tu ra.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ao ava li -
ar mos o pro gra ma lan ça do pelo Go ver no Fe de ral, in -
ti tu la do “Bra sil Empre en de dor Ru ral“, ob ser va mos
que não exis te nada de novo para a agri cul tu ra bra si -
le i ra a não ser a pro pos ta de mo der ni za ção da le gis la -
ção agrí co la vi gen te des de 1903 e que já pas sa va da
hora de ser re vi sa da. Ima gi nem os Se nho res Se na -
do res, uma le gis la ção do iní cio da que le sé cu lo va len -
do para os dias atu a is ? Mas jus ti ça seja fe i ta, essa
me di da des bu ro cra ti za o se tor no que diz res pe i to
aos cri té ri os ado ta dos no ar ma ze na men to e na clas -
si fi ca ção dos pro du tos. 

De res to , ba i xar os en car gos fi nan ce i ros de
11,95 % para 8,75 % e 10,75%, res pec ti va men te para 
pe que nos mé di os e gran des pro du to res nos fi nan ci a -
men tos de tra to res e co lhe i ta de i ras, com o in tu i to de
mo der ni zar o par que de má qui nas e im ple men tos
agrí co las, não vejo nada para ser anun ci a do como
iné di to. 

A Cé du la de Pro du to Ru ral já exis te des de 1994
e o que o Go ver no Fe de ral fez foi cri ar a sua li qüi da -
ção fi nan ce i ra; a in ter na ci o na li za ção do mer ca do de
fu tu ros, o Go ver no ape nas au to ri zou um ins tru men to
que está sen do im ple men ta do pela Bol sa de Mer ca -
do ri as e Fu tu ros; quan to às me di das re la ti vas aos se -
gu ros, a bem da ver da de, o que o go ver no quer é abrir 
mão do se gu ro es ta tal que pra ti ca men te não exis te
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com o pou co in cen ti vo dado ao PROAGRO, ex tin -
guin do o mo no pó lio do res se gu ro e pri va ti zan do o
IRB – Insti tu to de Res se gu ros do Bra sil – a isen ção
de cer ti dões ne ga ti vas de dé bi tos com tri bu tos ou
con tri bu i ções fe de ra is para mini e pe que nos pro du to -
res, in clu si ve o agri cul tor fa mi li ar para ha bi li ta ção no
cré di to ru ral é uma me di da que pou co re pre sen ta,
pois na mi nha opi nião como agri cul tor, são me di das
tí mi das e que me xem mais com as gran des em pre sas 
do se tor do que com o pro du tor ru ral que está no cam -
po que ren do pro du zir.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, tal vez
com a ca rên cia do pro du tor em re ce ber al gum apo io
do Go ver no Fe de ral es sas de ci sões pos sam até ser
con si de ra das como um bom si nal.

Pois na nos sa opi nião, fal tou ao Go ver no Fe de -
ral me di das mais pal pá ve is, ori en ta das para a pro du -
ção. Pre o cu pa-nos o fato do Go ver no es tar di re ci o -
nan do suas ati vi da des so men te para a co mer ci a li za -
ção de com mo di ti es ex por tá ve is. É de fun da men tal
im por tân cia que o co mér cio in ter na ci o nal seja tam -
bém in cen ti va do; é bom para o País. Po rém de i xar de
lado me di das que pos sam efe ti va men te con tri bu ir
para a pro du ção e me lho ria de ren da no cam po po de -
rá com pro me ter sa fras fu tu ras.

Os tec no cra tas do Go ver no es que cem, ou não
sa bem, que para ex por tar pre ci sa pro du zir e para pro -
du zir com esse mo de lo que aí está, fica cada vez
mais di fí cil; se ria de bom ta ma nho se fos se anun ci a do 
ju ros mais atra en tes para o cré di to agrí co la, fun dos
de ava is para que pe que nos e mé di os pro du to res
pos sam ter aces so ao cré di to ru ral, po lí ti cas mais
atra en tes a res pe i to dos Fun dos Cons ti tu ci o na is, que
hoje não in te res sam a nin guém. Mas que, em boa
hora, já está sen do dis cu ti do na Co mis são Mis ta, pre -
si di da com com pe tên cia pelo nos so co le ga, Se na dor
Jo nas Pi nhe i ro, a Me di da Pro vi só ria Nº 1.988, que
”Dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos dos Fun -
dos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do Nor te, Nor -
des te e do Cen tro Oes te“.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, atu al -
men te o se tor agrí co la bra si le i ro vive em guer ra: e
guer ra com o Go ver no, cla man do por po lí ti cas de fi ni -
ti vas que aten dam o nos so se tor, e não ta xas de ju ros
que po dem ser mu da das a qual quer ins tan tes pe los
tec no cra tas do Go ver no, con for me pre vê a Me di da
Pro vi só ria, que es ta mos dis cu tin do na Co mis são Mis -
ta. 

Qu e re mos ta xas re a lis tas, e não o que ocor re
com o art.10 da Lei Nº 9.126, que pas sa a vi go rar com 
a MP, onde se eli mi na a TJLP, e se apli ca a taxa Se lic,
que é um con vi te para as ins ti tu i ções de cré di tos a
usa rem a ma i o ria dos re cur sos em apli ca ções no
Mer ca do Fi nan ce i ro e não na pro du ção.

Acres ci do da guer ra com os ban cos para re gu -
la ri za ção de dé bi tos, guer ra para ven der, é guer ra

para pro du zir, é guer ra para com prar, e a ma i or guer -
ra para con ti nu ar so bre vi ven do. 

Ver da de i ra men te, o pro du tor ru ral bra si le i ro
pode ser con si de ra do um sol da do que luta para so -
bre vi ver no meio, e o pior, luta em uma guer ra que
não foi ele quem ini ci ou, por que não é agri cul tu ra res -
pon sá vel pe los su ces si vos pla nos eco nô mi cos dos
in com pe ten tes tec no cra tas da área eco nô mi ca, não é 
o agri cul tor res pon sá vel pela má ad mi nis tra ção dos
re cur sos pú bli cos, ao con trá rio, tudo o que se tem fe i -
to é pro du zir, e pro du zir cada vez mais, sem pre aten -
den do a uma ne ces si da de de sa fra re cor de al me ja da
pelo Go ver no Fe de ral. 

Será que já não é hora do pro du tor ru ral re ce ber
sua re com pen sa por aten der sem pre os ape los do
Go ver no fe de ral, mes mo sem as con di ções fa vo rá ve -
is? E fica cada vez mais cla ro qual é o pa pel do Go -
ver no. E qual é o pa pel do pro du tor?

Era o que eu ti nha a di zer.
Obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os es tu -
dos re fe ren tes ao To can tins apon tam sem pre, como
uma de suas van ta gens, o fato de que o Esta do che -
gou an tes da efe ti va ocu pa ção do ter ri tó rio, não só
sob o as pec to de mo grá fi co, mas es pe ci al men te sob o 
as pec to eco nô mi co.

Esta van ta gem con sis te em que, ten do che ga do 
an tes, o Esta do vem ten do con di ções de or de nar o
pró prio ter ri tó rio, ori en tar e pro mo ver mi gra ções, de fi -
nir áre as pro du ti vas, de tec tan do vo ca ções lo ca is e re -
gi o na is, or ga ni zar, en fim, a pró pria es tru tu ra ad mi nis -
tra ti va de modo a evi tar os ex ces sos de con cen tra

 tam bém, a li ber da de de pen sar e, mu i to me nos, 
a nos sa ca pa ci da de de li de rar. 

A nos sa pro du ção anu al de bens e ser vi ços pas -
sa de um tri lhão, na mo e da atu al. Mas, a dí vi da lí qui -
da da União, dos Mu ni cí pi os e das em pre sas es ta ta is
já al can ça a me ta de da nos sa ge ra ção de ri que za, em 
um ano. Qu al quer pro je ção não nos le va ria além da
nos sa pró pria ge ra ção. Em 1994, de vía mos 18,5% do 
nos so Pro du to Inter no Bru to. Em 1995, 29,9%. Em
1996, 33,3%. Em 1997, 34,5%. Em 1998, 42,6%. Se
mais que do bra mos o com pro me ti men to de tudo o
que ge ra mos, sob du ras pe nas, em me nos de uma
dé ca da, e se já de ve mos a me ta de do que pro du zi -
mos, não nos aca len ta o fu tu ro.

A me ta de dos ati vos do nos so sis te ma fi nan ce i -
ro pri va do já se en con tra nas mãos de ban que i ros es -
tran ge i ros. Ain da é do povo bra si le i ro uma Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral, res pon sá vel pelo fi nan ci a men to da
cons tru ção de mo ra di as e do sa ne a men to bá si co.
Ain da te mos um Ban co do Bra sil. Con si de ra dos, tam -
bém, es ses ban cos pú bli cos, al can çam 23% os ati vos 
ban cá ri os es tran ge i ros, no Bra sil. Sím bo los como a
nos sa mo e da e a nos sa ban de i ra, a Ca i xa Eco nô mi ca 
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Fe de ral so fre pres são pela pri va ti za ção e, como soe
acon te cer, ser ven di da, a pre ço vil, para in ves ti do res
es tran ge i ros, e o Ban co do Bra sil tam bém cor re o ris -
co de não per ma ne cer, por mu i to tem po, do Bra sil.
Tam bém aí o fu tu ro pa re ce bem pró xi mo. Se, nos úl ti -
mos cin co anos, do brou a par ti ci pa ção dos ban cos
es tran ge i ros nos ati vos dos agen tes fi nan ce i ros do
país, tam bém aí não pa re ce ha ver alen to no nos so fu -
tu ro. É que, nes tes tem pos de do mí nio do ca pi tal fi -
nan ce i ro, abrir mão des tes ati vos, não se tor na, so -
men te, um ne gó cio de re tor no du vi do so, mas a re -
nún cia de um as sen to na mesa das gran des de ci -
sões.

Qu an do afir mo que pro du zi mos algo como um
tri lhão, nes ta ain da nos sa mo e da, não sig ni fi ca di zer
que os agen tes pro du to res se jam bra si le i ros ou que
re in vis tam, aqui, os seus lu cros. Ao con trá rio, as em -
pre sas pri va das bra si le i ras es tão sen do, cada vez
mais, in cor po ra das a mul ti na ci o na is. Em 1990, fo ram, 
ape nas, 56 fu sões. Em 1999, esse nú me ro su biu para 
341, im pul si o na do por uma tar dia des va lo ri za ção
cam bi al que tor nou as em pre sas bra si le i ras mais ba -
ra tas, em dó lar. Em, ape nas, cin co anos, o nú me ro de 
fu sões de em pre sas bra si le i ras a ca pi ta is in ter na ci o -
na is mais que tri pli cou.

So me-se a es sas fu sões de em pre sas pri va das
bra si le i ras ao ca pi tal in ter na ci o nal, a pri va ti za ção de
em pre sas es ta ta is, com a par ti ci pa ção mar can te de
ad qui ren tes mul ti na ci o na is. Ain da não se tem a idéia
exa ta da des na ci o na li za ção daí de cor ren te, por que
não se sabe, com cer te za, quem, efe ti va men te, ad -
qui riu as es ta ta is, ou até quan do elas per ma ne ce rão
nas mãos da ini ci a ti va pri va da bra si le i ra. Alguns seg -
men tos es tra té gi cos já fo ram trans fe ri dos para o co -
man do in ter na ci o nal. É o caso, por exem plo, de par te
sig ni fi ca ti va dos ser vi ços de te le fo nia. 

Além da bru tal re mes sa de lu cros para o ex te ri -
or, que an tes eram re in ves ti dos no pró prio País, as
em pre sas bra si le i ras tor nar-se-ão me ras sub si diá ri as 
das mul ti na ci o na is, com co man dos uni ca men te ex -
ter nos, em mais um gol pe na nos sa já frá gil so be ra -
nia.

Ou ve-se, hoje, no Go ver no Fe de ral, pro pos tas
no sen ti do de um cha ma do ne o na ci o na lis mo, ne o lo -
gis mo ima gi na do para con tra por-se ao ne o li be ra lis -
mo as su mi do e cul tu a do nos úl ti mos cin co anos. Pre -
ga-se, ago ra, a as so ci a ção de agen tes fi nan ce i ros
es ta ta is a gru pos na ci o na is, para in ver ter o ca mi nho
da des na ci o na li za ção. Fal so dis cur so, por que fo ram
es ses mes mos agen tes fi nan ce i ros que fi nan ci a ram a 
des na ci o na li za ção do país, com sub sí di os que atin gi -
ram, em nos sa mo e da, a, apro xi ma da men te, 45 bi -
lhões, para uma ven da de ati vos, se gun do a soma
dos res pec ti vos ba lan ços, que não ul tra pas sam 38 bi -
lhões. Tudo in di ca que se tra ta de mais um mote para
re pas sar mais re cur sos para em pre sas que, mes mo

ad qui rin do as es ta ta is a pre ços aba i xo do de vi do, en -
con tram-se em má si tu a ção fi nan ce i ra.

De re pen te, um dis cur so ima gi na do para re fle -
xão das ge ra ções fu tu ras ad qui riu, no seu de sen ro lar, 
fe i ções que car re gam o per fil da ge ra ção pre sen te. A
per da de so be ra nia na ci o nal não é mais um exer cí cio
de pro je ção, mas de pura cons ta ta ção. Se isso é gra -
ve por que an te ci pa uma si tu a ção ini ma gi ná vel para a
ge ra ção que nos an te ce deu, cha ma-nos, por ou tro
lado, à res pon sa bi li da de, ao mos trar pos sí vel re ver -
ter, nós mes mos, esse qua dro in de se já vel aos olhos
de to dos aque les que ain da so nham com um país so -
be ra no e in de pen den te.

Não há que se es pe rar as ge ra ções fu tu ras para 
res ga tar um pro je to de país com os tra ços in con fun dí -
ve is dos bra si le i ros. Na ver da de, o te mi do si lên cio da
his tó ria há que de i xar de ser um cas ti go, para se
cons ti tu ir numa pra ga. Que ela re ca ia so bre a ge ra -
ção de hoje que, mes mo com os ins tru men tos ne ces -
sá ri os para mu dar a nos sa his tó ria, não se im por tam
com que as ge ra ções fu tu ras não ve nham a ter qual -
quer pro je to, por que po de rá lhe fal tar, até mes mo, o
país.

Era o que eu ti nha a di zer.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr

.Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o as sun to que me 
traz à tri bu na do Se na do Fe de ral está in clu so no rol
de mi nhas pre o cu pa ções des de o fi nal da ses são le -
gis la ti va fin da, ca re cen do, po rém, da opor tu ni da de
para dis cu tir o tema com meus ilus tres pa res. Tra -
ta-se de me di da que vem sen do ado ta da, ain da de
for ma tê nue pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, no sen ti -
do de pro mo ver con vê ni os com ór gãos da ad mi nis tra -
ção fe de ral para fi nan ci a men to de ha bi ta ção re si den -
ci al a fun ci o ná ri os pú bli cos.

No se gun do se mes tre de 1999, ocor reu a pri me -
i ra ce le bra ção de um con vê nio, no âm bi to do Pro gra -
ma de Fi nan ci a men to ao Tra ba lha dor, en tre a CEF e
a Asso ci a ção dos Ju í zes Fe de ra is do Bra sil, que per -
mi tiu aos as so ci a dos da que la en ti da de a con se cu ção
de em prés ti mos de for ma mais fa vo re ci da que os fi -
nan ci a men tos nor ma is con ce di dos, prin ci pal men te
na re du ção dos ju ros pra ti ca dos, além de uma sé rie
de sim pli fi ca ções na bu ro cra cia de li be ra ção dos va -
lo res.

Os fi nan ci a men tos ha bi ta ci o na is cons ti tu em,
em nos so País, uma das for mas mais im por tan tes de
ação po lí ti ca, eco nô mi ca e so ci al.

A ação po lí ti ca se ma ni fes ta quan do se ve ri fi ca,
nos pro gra mas de go ver no, se jam fe de ra is, se jam es -
ta du a is ou mu ni ci pa is, a per ma nen te pre sen ça do
dis cur so de que pro ver ha bi ta ção é meta pri mor di al
de to dos os can di da tos, não como uma vã pro mes sa
de cam pa nha, mas de for ma sé ria e con se qüen te à
aná li se de uma das ma i o res ca rên ci as de nos so
povo.
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A ação eco nô mi ca é in trín se ca ao fi nan ci a men -
to ha bi ta ci o nal, pois a te o ria e a prá ti ca mos tram sua
sig ni fi ca ti va in fluên cia na for ma ção de pou pan ça in -
ter na, na ge ra ção de em pre gos e de ri que za, além de
se cons ti tu ir o se tor da cons tru ção ci vil em um da que -
les de ma i or ve lo ci da de de re tor no dos va lo res in ves -
ti dos.

A ação so ci al, das três a mais im por tan te, é de -
cor ren te da fi na li da de mais no bre e pro fun da do mo -
de lo, que é a de con ce der um teto a qual quer dos bra -
si le i ros, em con di ções com pa tí ve is com a dig ni da de
que é di re i to ina li e ná vel de nos sos ir mãos.

Sr. Pre si den te, a alu são ao pro ce di men to es pe -
ci al de con vê nio, efe tu a do ao iní cio de meu pro nun ci -
a men to, não se con fi gu ra como uma de fe sa de pri vi -
lé gi os para um seg men to de nos sa so ci e da de: os fun -
ci o ná ri os pú bli cos.

Ao con trá rio, a di fu são de tal me to do lo gia vai re -
pre sen tar uma sig ni fi ca ti va me lho ria nas con di ções
de adim plên cia de tais fi nan ci a men tos, já que a li qui -
da ção das pres ta ções está vin cu la da ao des con to na
fo lha de pa ga men to, com o de cor ren te acrés ci mo nas 
pos si bi li da des or ça men tá ri as e fi nan ce i ras da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral (e even tu al men te de ou tros agen -
tes de fi nan ci a men to) para no vos em pre en di men tos
no se tor ha bi ta ci o nal.

A Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral po de ria, ain da, pro -
mo ver no vos con vê ni os com di ver sos ór gãos da ad -
mi nis tra ção pú bli ca, com a fi na li da de de aten der tam -
bém aos fun ci o ná ri os que já con tra í ram em prés ti mos
e ace i tem que o seu dé bi to seja au to ma ti ca men te
des con ta do, ofe re cen do a ins ti tu i ção, como con tra
par ti da, a isen ção ou até mes mo a re du ção do va lor
de de ter mi na das ta xas.

Sras. e Srs. Se na do res, o mo de lo que se con fi -
gu ra com os con vê ni os ci ta dos apre sen ta van ta gens
para to dos os en vol vi dos. Para os mu tuá ri os, os va lo -
res fi nan ci a dos, os sal dos de ve do res e o com pro me ti -
men to de ren da para pa ga men to das pres ta ções se -
rão re du zi dos, o que irá vi a bi li zar a con se cu ção do
an se io da casa pró pria por um ma i or nú me ro de bra si -
le i ros.

Para os agen tes fi nan ce i ros, o pla ne ja men to
eco nô mi co e fi nan ce i ro de suas ati vi da des terá sig ni fi -
ca ti vo ga nho de qua li da de e sen sí vel re du ção das in -
cer te zas dos flu xos de ca i xa que ora ocor rem no se tor.

Para os em pre en de do res do se tor ha bi ta ci o nal,
o acrés ci mo do nú me ro de fi nan ci a men tos e a me lhor
qua li fi ca ção do mer ca do vão au men tar a vi a bi li da de
de suas ati vi da des em pre sa ri a is.

Enfim, tra ta-se de um pas so sé rio que deve ser
apo i a do e di fun di do em to das as es fe ras de go ver no,
uma vez que a dis se mi na ção des sa nova mo da li da de 
vai per mi tir su bir um de grau na po lí ti ca ha bi ta ci o nal
bra si le i ra.

Assim, per mi to-me es ten der à Ca i xa Eco nô mi ca 
Fe de ral os meus sin ce ros cum pri men tos, de se jan do
sin ce ra men te que se mul ti pli quem os con vê ni os
como aque le a que me re fe ri, pela con vic ção que pos -
suo e pro cu rei trans mi tir, de que é um ca mi nho cor re -
to e fa vo rá vel à Na ção bra si le i ra.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do. 
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e os Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são or di ná ria de ama nhã, dia 27,
a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15-A, DE 1998

Pri me i ro dia de dis cus são, em 2º tur no, da Pro -
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 15-A, de 1998,
ten do como pri me i to sig na tá rio o Se na dor Espe ri dião
Amin, que al te ra o in ci so VII do ar ti go 29 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral. (Gas tos com le gis la ti vos mu ni ci pa is),
ten do

Pa re cer sob nº 12, de 2000, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Jef fer son Pe res, ofe re cen do a Re da ção para o se -
gun do tur no.

– 2 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2000
(Em re gi me de ur gên cia-art. 336, II
do Re gi men to Inter no,nos ter mos
do Re que ri men to nº 30, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 5, de 2000 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re -
cer nº 29, de 2000, Re la tor: Se na dor Jef fer son Pe res,
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam pos), que
au toriza a con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter -
no no va lor equi va len te a até US$ 11,000,000.00
(onze mi lhões de dó la res nor te-americanos), de prin -
ci pal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban -
co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti -
na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma de De -
sen vol vi men to do Tu ris mo na Ama zô nia Le gal, cuja
exe cu ção com pe te à Se cre ta ria de Co or de na ção da
Ama zô nia, do Mi nis té rio do Meio Ambi en te.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 40 
mi nu tos.)
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Ata da 14ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 27 de janeiro de 2000

2ª Sessão Legislativa Extraordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Casildo Maldaner

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

Agnelo Alves – Alberto Silva – Alvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello Par-
ga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patro-
cinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Edison Lo-
bão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy –
Emília Fernandes – Ernandes Amorim – Francelino Pe-
reira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido
– Geraldo Lessa – Geraldo Melo – Gerson Camata –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena
– Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinhei-
ro – Jorge Bornhausen – José Alencar – José Eduardo
Dutra – José Fogaça – José Jorge – José Roberto
Arruda – José Sarney – Lauro Campos – Leomar Qu-
intanilha – Lúcio Alcântara – Luiz Estevão – Luiz Ota-
vio – Luiz Pontes – Luzia Toledo – Maguito Vilela – Ma-
ria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto –
Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Caval-
canti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias –
Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Si-
mon – Renan Calheiros – Roberto Freire – Roberto
Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu
Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha –
Sérgio Machado – 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 Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car-
los Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MATÉRIA RECEBIDA
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2000

(Nº 85/99, na Câmara dos Deputados)

Acrescenta o art. 76 ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias.

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
texto constitucional:

Art. 1º Fica incluído o art. 76 ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, com a seguinte re-
dação:

“Art. 76. Fica desvinculado de órgão,
fundo ou despesa, no período de 2000 a
2003, vinte por cento da arrecadação de im-
postos e contribuições sociais da União, já
instituídos ou que vierem a ser criados no
referido período, seus adicionais e respecti-
vos acréscimos legais.

§ 1º O disposto no caput deste artigo
não reduzirá a base de cálculo das transfe-
rências a Estados, Distrito Federal e Municí-
pios na forma dos arts. 153, § 5º, 157, I,
158, I e II e 159, I, a e b, e II, da Constitui-
ção Federal, bem como a base de cálculo
das aplicações em programas de financia-
mento ao setor produtivo das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste a que se refere o
art. 159, I, c, da Constituição Federal.

§ 2º Excetua-se da desvinculação de
que trata o caput deste artigo a arrecada-
ção da contribuição social do salá-
rio-educação a que se refere o art. 212, §
5º, da Constituição Federal."

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

MENSAGEM Nº 1.262, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 60, inciso II, da Constituição

Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
dos Senhores Ministros de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Fazenda, o texto da pro-
posta de emenda à Constituição que “Acrescenta o
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art. 76 no Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias”.

Brasília, 30 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. INTERMINISTERIAL Nº 291/MP/MF

Brasília, 16 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Apresentamos à elevada consideração de Vos-

sa Excelência a anexa proposta de emenda constitu-
cional que desvincula de órgão, fundo ou despesa
vinte por cento da arrecadação de impostos e contri-
buições sociais da União, no período de 2000 a 2007,
à exceção das transferências a Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios.

2 – O objetivo da iniciativa é a desvinculação de
receitas da União e a conseqüente redução da rigidez
da execução orçamentária e financeira, o que permiti-
rá a realocação de recursos para financiamento de
despesas incomprimíveis sem individamento adicio-
nal da União.

3 – Cabe assinalar que a desvinculação de re-
cursos orçamentários, instrumento fundamental para
a busca de resultados fiscais compatíveis com o pro-
grama de estabilização, tem sido possibilitada pelo
Fundo Social de Emergência – FSE, criado em 1994,
posteriormente denominado Fundo de Estabilização
Fiscal – FEF.

4 – A proposta de emenda constitucional que
ora apresentamos a Vossa Excelência insere-se num
contexto mais amplo de mudança no regime do País.
O Programa de Estabilidade Fiscal, lançado em outu-
bro de 1998 para fazer frente às mudanças ocorridas
no cenário internacional, compreende dois conjuntos
de medidas: o primeiro, de natureza estrutural e insti-
tucional, ataca na raiz as causas do desequilíbrio das
contas públicas; o segundo destina-se a preparar pro-
grama fiscal de curto e médio prazos, visando a ob-
tenção de superávits primários crescentes e suficien-
tes para estabilizar, em três anos, a relação entre a dí-
vida líquida consolidada do setor público e o Produto
Interno Bruto.

5 – Entre as medidas estruturais que dão conti-
nuidade ao compromisso assumido por Vossa Exce-
lência de promover o equilíbrio definitivo das contas
públicas na velocidade necessária para assegurar o
crescimento econômico sustentado e a consolidação
da estabilidade monetária, incluem-se a regulamen-
tação da Reforma Administrativa, a aprovação e re-
gulamentação da Reforma da Previdência Social, a
instituição de Lei Geral da Previdência Pública, as re-

formas tributária e trabalhista e a Lei de Responsabili-
dade Fiscal.

6 – O segundo conjunto de medidas, de efeito
imediato, visa assegurar a transição até que o novo
regime fiscal promovido pelas reformas estruturais
esteja estabelecido e consolidado e oferecer grau um
pouco maior de flexibilidade na gestão do orçamento
da União. Ressalte-se o fato de o Legislativo ter apro-
vado, entre novembro último e janeiro deste ano, ou
seja, em apenas três meses, a quase totalidade do
elenco de medidas de curto prazo apresentadas, vári-
as delas exigindo quorum qualificado. Tal fato indica
uma mudança importante nas relações entre Executi-
vo e Legislativo em matéria fiscal, na direção de maior
co-responsabilidade. Na raiz dessa mudança, está a
estabilidade de preços, convertida em bem coletivo
altamente valorizado e progressivamente percebida
como condição do crescimento sustentado, de um
lado, e como dependente do ajuste estrutural das
contas públicas, de outro.

7 – É nesse contexto mais abrangente e em
consonância com as metas fiscais estabelecidas
que deve ser avaliada a proposta, que ora apresen-
tamos, de desvinculação de vinte por cento da arre-
cadação de todos os impostos e contribuições da
União.

8 – Importante assinalar que a presente pro-
posta não reduz as receitas disponíveis dos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios, uma vez que não
incide sobre os recursos que compõem o Fundo de
Participação dos Estados, o Fundo de Participação
dos Municípios, os Fundos Constitucionais do Norte,
do Nordeste e do Centro-Oeste, o Fundo de Com-
pensação pelas Exportações de Produtos Industria-
lizados, como também os recursos relativos ao Sa-
lário-Educação.

9 – Ressalte-se que a desvinculação de fontes
orçamentárias é de essencial importância para que
se possa financiar adequadamente programas sociais
indispensáveis, ainda que parte do que é desvincula-
do seja devolvido para a mesma finalidade.

10 – Presente as razões acima expostas, sub-
metemos à elevada consideração de Vossa Excelên-
cia proposta de emenda constitucional que intrinse-
camente associada à possibilidade de execução da
proposta orçamentária contribuirá para o equilíbrio
das finanças públicas e para a estabilidade econômi-
ca indispensáveis ao desenvolvimento sustentado,
enquanto não definitivamente aprovadas e imple-
mentadas outras medidas estruturais necessárias
para a manutenção do equilíbrio fiscal em bases per-
manentes.
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Respeitosamente, Martus Tavares, Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Pe-
dro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
INTERMINISTERIAL MP/MF Nº 291, DE 16-8-99

Síntese do problema ou da situação que re-
clama providências:

A proposta tem por objetivo desvincular do ór-
gão, fundo ou despesa vinte por cento da arrecada-
ção de impostos e contribuições sociais da União, vi-
sando maior flexibilidade à execução orçamentária, o
que permitirá a realocação de recursos para financia-
mento de despesas descomprimíveis sem endivida-
mento adicional da União.

2 – Soluções e providências contidas na
medida proposta:

Como solução, propõe-se a inclusão do art. 76
no Ato das Disposições Constitucionais e Transitóri-
as, o que irá permitir a realocação de recursos para fi-
nanciamento de despesas incomprimíveis sem endi-
vidamento adicional da União.

3 – Alternativas existentes à medida proposta:
Não há.

4 – Custos:
Não há.

5 – Razões que justificam a urgência:
Necessidade de dar maior flexibilidade à execu-

ção orçamentária e financeira.

6 – Impacto sobre o meio ambiente:
Não há.

7 – Alterações propostas:
Texto atual
Texto proposto
Art. 76. Fica desvinculado de órgão, fundo ou

despesa, no período de 2000 a 2007, vinte por cento
da arrecadação de impostos e contribuições sociais
da União, já instituídos ou que vierem a ser criados no
referido período, seus adicionais e respectivos acrés-
cimos legais.

Parágrafo único. O disposto no caput deste arti-
go não reduzirá a base de cálculo das transferências
a Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos
arts. 153, § 5º, 157, I, 158, I e II, e 159 da Constituição
Federal e da lei a que se refere o § 5º do art. 212 da
Constituição Federal.

8 – Síntese do parecer do órgão jurídico:
A proposta atende aos aspectos de constitucio-

nalidade e legalidade.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO ORIGINAL Nº 85, DE 1999

Acrescenta o art. 76 no Ato da Dis-
posições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1º Fica incluído o art. 76 no Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, com a seguinte re-
dação:

“Art. 76. Fica desvinculado de órgão,
fundo ou despesa, no período de 2000 a
2007, vinte por cento da arrecadação de im-
postos e contribuições sociais da União, já
instituídos ou que vierem a ser criados no
referido período, seus adicionais e respecti-
vos acréscimos legais.

Parágrafo único. O disposto no caput
deste artigo não reduzirá a base de cálculo
das transferências a Estados, Distrito Fede-
ral e Municípios, na forma dos arts. 153, §
5º, 157, I, 158, I e II e 159 da Constituição
Federal e da lei a que se refere o § 5º do
art. 212 da Constituição Federal."

Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 153. Compete à União instituir impostos so-

bre:
I – importação de produtos estrangeiros;
II – exportação, para o exterior, de produtos na-

cionais ou nacionalizados;
III – renda e proventos de qualquer natureza;
IV – produtos industrializados;
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou

relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI – propriedade territorial rural;
VII – grandes fortunas, nos termos de lei com-

plementar.
§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas

as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.
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§ 2º O imposto previsto no inciso III:
I – será informado pelos critérios da generalida-

de, da universalidade e da progressividade, na forma
da lei;

II – (Revogado).
§ 3º O imposto previsto no inciso IV:
I – será seletivo, em função da essencialidade

do produto;
II – será não-cumulativo, compensando-se o

que for devido em cada operação com o montante co-
brado nas anteriores;

III – não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.

§ 4º O imposto previsto no inciso VI terá suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manuten-
ção de propriedades improdutivas e não incidirá so-
bre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore, só ou com sua família, o proprietário que
não possua outro imóvel.

§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusi-
vamente à incidência do imposto de que trata o inciso
V do caput deste artigo, devido na operação de ori-
gem; a alíquota mínima será de um por cento, asse-
gurada a transferência do montante da arrecadação
nos seguintes termos:

I – trinta por cento para o Estado, o Distrito Fe-
deral ou o Território, conforme a origem;

II – setenta por cento para o Município de ori-
gem.

Art. 154. A União poderá instituir:
I – mediante lei complementar, impostos não

previstos no artigo anterior, desde que sejam
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base
de cálculo próprios dos discriminados nesta Constitui-
ção;
....................................................................................

EC Nº 20/98.

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal:

I – o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qual-
quer título, por eles, suas autarquias e pelas funda-
ções que instituírem e mantiverem;

II – vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercício da com-
petência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I – o produto da arrecadação do imposto da

União sobre renda e proventos de qualquer natureza,

incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qual-
quer título, por eles, suas autarquias e pelas funda-
ções que instituírem e mantiverem;

II – cinqüenta por cento do produto da arrecada-
ção do imposto da União sobre a propriedade territori-
al rural, relativamente aos imóveis neles situados;

III – cinqüenta por cento do produto da arreca-
dação do imposto do Estado sobre a propriedade de
veículos automotores licenciados em seus territórios;

IV – vinte e cinco por cento do produto da arre-
cadação do imposto do Estado sobre operações rela-
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici-
pal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita perten-
centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, se-
rão creditadas conforme os seguintes critérios:

I – três quartos, no mínimo, na proporção do va-
lor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza-
das em seus territórios;

II – até um quarto, de acordo com o que dispuser
a lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Art. 159. A União entregará:
I – do produto da arrecadação dos impostos so-

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institui-
ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as-
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos re-
cursos destinados à região, na forma que a lei estabe-
lecer;

II – do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados.

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efe-
tuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu-
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos ter-
mos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
....................................................................................
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§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon-
tante a que se refere o inciso II, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participan-
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Mu-
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que re-
ceberem nos termos do inciso II, observados os crité-
rios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
....................................................................................

*Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a pro-
veniente de transferência, na manutenção e desen-
volvimento do ensino.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti-
vos Municípios, não é considerada, para efeito do cál-
culo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos asse-
gurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.

§ 4º Os programas suplementares de alimenta-
ção à saúde previstos no art. 208, VII, serão financia-
dos com recursos provenientes de contribuições soci-
ais e outros recursos orçamentários.

§ 5º O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas, na
forma da lei.
....................................................................................

*EC Nº 14/96.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, como Lí-
der, por cinco minutos, para uma comunicação de in-
teresse partidário, nos termos do art. 14, inciso II, alí-
nea a, do Regimento Interno.

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
comunicação de interesse partidário. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ve-
nho à tribuna para tratar de um assunto que foi moti-
vo, nos dois últimos anos da Legislatura passada, de
amplos debates aqui no Senado Federal e na impren-
sa brasileira: o Projeto Sivam.

Esse projeto, considerado da maior importância
para a vigilância da região amazônica, com repercus-
são não apenas na área de segurança, mas também
na área econômica, de interesse fundamental para o
País, necessitava de uma complementação. E essa
complementação resultou no acordo entre o Governo
do Brasil e o da França, inclusive com a assinatura de
um protocolo – quando da vinda do Primeiro-Ministro
da França, Jacques Chirac, ao Brasil – que redunda-
ria em financiamento para a Polícia Federal, com o
objetivo de combater o narcotráfico nas fronteiras do
Brasil, na região amazônica.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, até o momento, não conseguimos materi-
alizar essa proposta, apesar de o Governo francês ter
oferecido financiamento. Há dificuldades de natureza
burocrática no tratamento dessa questão, razão por
que enderecei ao Senhor Presidente da República,
na data de hoje, a seguinte correspondência, que me
permito, por se tratar de um assunto de natureza pú-
blica, inserir nos Anais do Senado Federal:

”Brasília, 26 de janeiro de 2000.
Senhor Presidente da República,

Mais uma vez dirijo-me a Vossa Exce-
lência expondo-lhe minhas preocupações,
desta feita sobre a segurança pública e,
mais especialmente, sobre o acentuado
crescimento do narcotráfico na região Ama-
zônica.

Sob esse enfoque, reporto-me aos
Projetos Pró-Amazônia e Promotec, cuja im-
plementação está a cargo do Ministério da
Justiça, os quais objetivam ao reaparelha-
mento e modernização da Polícia Federal.
Referidos projetos são originários da Expo-
sição de Motivos 194, de 1990, tais como os
Projetos Sivam e Sipam.

O Pró-Amazônia e o Promotec consti-
tuem, com toda certeza, a mais imediata
resposta que o Governo Federal poderá dar
à sociedade brasileira, demonstrando com-
bate efetivo e repressão ao fenômeno de
expansão descontrolada da violência e da
criminalidade em nosso País.
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É oportuno registrar que, em cumpri-
mento ao Acordo Bilateral entre os Gover-
nos do Brasil e da França, do qual Vossa
Excelência foi signatário, foi firmado contra-
to comercial para execução dos projetos e
negociados, com os bancos franceses e ale-
mães, os necessários financiamentos, sen-
do todas as tratativas realizadas sob a tutela
dos órgãos competentes do Ministério da
Fazenda.

Registro ainda que o Tribunal de Con-
tas da União – TCU – realizou auditoria pré-
via dos projetos durante 14 meses, conside-
rando-os, por unanimidade, estritamente
dentro dos padrões legais.

Entretanto, às vésperas do encami-
nhamento da solicitação de autorização de
financiamento junto ao Senado Federal, re-
cebi informação de que os projetos referidos
precisariam de aprovação da Comissão de
Controle Fiscal – CCF, pois contavam com
reduzidíssima dotação orçamentária. Desta-
co que, no Plano Plurianual 2000-2003, foi
estimada quantia inferior a 10% do valor to-
tal necessário à implantação dos projetos
em pauta.

Alguns fatores se impõem, neste mo-
mento, como agravantes da situação e re-
forçam a necessidade de implantação ime-
diata do Pró-Amazônia e do Promotec:

1 – O trabalho da CPI do Narcotráfico
tem exposto diante do País não somente a
realidade a respeito da questão, como tam-
bém a necessidade absoluta do reaparelha-
mento da Polícia Federal, que tem enfrenta-
do uma luta absolutamente desigual contra
o poder do crime organizado, em especial o
narcotráfico.

2 – Os investimentos a serem feitos na
Colômbia pelos Estados Unidos, recente-
mente divulgados na mídia, da ordem de
US$1,6 bilhão para o combate ao narcotráfi-
co, apontam a probabilidade de que boa
parte do contingente de narcotraficantes da-
quele país venham para o nosso território,
caso a Polícia Federal permaneça sem con-
dições de combatê-los.

Nesse caso, tornar-se-ão verdadeira
ameaça à integridade nacional, fomentado
ainda a conhecida cobiça internacional so-
bre a Região Amazônica.

Ante os fatos, não posso deixar de ex-
pressar meu apoio à implantação dos Proje-
tos Pró-Amazônia e Promotec, trabalhando
para incluir na Lei do Orçamento e no Plano
Plurianual os recursos necessários a esses
empreendimentos, sob pena de ficarmos
cada dia mais impotentes diante do avanço
do narcotráfico no País.

Destaco que, para este ano, serão ne-
cessários US$70 milhões, pois a implanta-
ção dos projetos – em quatro anos – alcan-
çará o valor total de US$425 milhões, que
compõem o financiamento a ser recebido.

Informo-lhe, ainda, que a CPI do Nar-
cotráfico enviou ao Relator-Geral do Orça-
mento, Deputado Carlos Melles, correspon-
dência solicitando inclusão de emenda rela-
tiva aos Projetos Pró-Amazônia e Promotec,
nos valores acima mencionados.

Na certeza de que terei de Vossa
Excelência a particular e urgente atenção
que o assunto requer, reitero minha consi-
deração.

Atenciosamente,
Senador Jader Barbalho
Líder do PMDB“

Sr. Presidente, se esses projetos não forem
implantados, se o Brasil perder a oportunidade de
obter esse financiamento junto ao Governo francês,
o Projeto Sivam servirá apenas para coletar dados
sobre a região amazônica, sem que o Governo brasi-
leiro possa materializar efetivamente qualquer prote-
ção em relação às nossas fronteiras, particularmente
no que diz respeito ao combate ao narcotráfico.

Por essa razão, enderecei essa correspondên-
cia ao Senhor Presidente da República, alertando
para os prazos que estão a se esgotar. O Brasil não
pode absolutamente perder essa oportunidade, parti-
cularmente no momento em que no Senado Federal
se discute a questão da segurança pública, em espe-
cial o desarmamento da sociedade brasileira e o rea-
parelhamento e modernização da Polícia Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é esse o
registro que faço, na certeza de que o Presidente da
República tomará as providências que o assunto re-
quer.

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

a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, por 20
minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, apro-
veito a oportunidade para pedir a V. Exª informações
sobre o estado de saúde do Presidente desta Casa,
Senador Antonio Carlos Magalhães. Obviamente, to-
dos nós gostaríamos de saber como está S. Exª. Le-
mos a sua entrevista publicada na imprensa, em que
se disse que S. Exª está bem de saúde. Essa é uma
preocupação de todos nós. Que S. Exª possa recupe-
rar-se o mais brevemente possível!

Nessa entrevista, ainda estando em recupera-
ção, o Presidente desta Casa esclareceu que, quanto
ao coração, os exames foram maravilhosos e que só
há um problema gripal. Porém, num certo trecho da
entrevista, S. Exª disse que não haverá nada de im-
portante a ser apreciado pelo Senado nesta semana,
mas sim na outra semana. Ora, Sr. Presidente, será
que nada há de importante na pauta dos trabalhos do
Senado nesta semana? O País passa por problemas
dramáticos. Há uma grave situação de desemprego e
a necessidade de erradicarmos a pobreza. Agora
mesmo, em São Paulo, 80 famílias estão na Rua Lí-
bero Badaró, no antigo prédio do Banco Nacional,
sendo objeto de despejo, aumentando o número dos
milhares de sem-teto que estão em busca de mora-
dia.

Estamos no Senado vivendo sérios problemas,
repercutindo o que ocorre no País. Estamos, inclusi-
ve, estudando a questão do desemprego, tema sobre
o qual irei falar hoje, e o próprio projeto de emenda à
Constituição do Senador Antonio Carlos Magalhães,
que está sendo objeto de debates, nesta semana, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Permita-me dizer o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, que talvez esteja assistindo à sessão pela
TV Senado, que estamos, sim, fazendo trabalhos da
maior importância para o País.

Sr. Presidente, ainda na semana retrasada, fiz
aqui um balanço dos efeitos, para a economia brasile-
ira, da mudança da política cambial. Hoje voltarei ao
tema, mas, em especial, falarei sobre o que está
acontecendo no mercado de trabalho.

Em janeiro, a alteração da política cambial com-
pletou um ano. Já me manifestei sobre alguns aspec-
tos, que considerei positivos, da evolução da econo-
mia, decorrentes do fim da sobrevalorização excessi-
va, que caracterizou o real até 13 de janeiro de 1999.
Ressaltei, entretanto, que voltaria a esta tribuna para
analisar o assunto sob outro ângulo: a grave situação
do desemprego e da pobreza, que ainda perdura e
que não mereceu do Governo o ataque suficiente.

Quais os impactos, no plano social, da alteração
da política cambial em 1999? Gostaria de apresentar

a evolução de indicadores do mercado de trabalho
nesse ano, segundo a Pesquisa de Emprego e De-
semprego – PED, desenvolvida pela Fundação Sead,
em parceria com o Dieese, bem como pelos dados do
Ibge. Para avaliar a eficiência da política econômica,
é essencial analisarmos a evolução das taxas de de-
semprego e dos rendimentos dos trabalhadores.

O Ministro da Fazenda Pedro Malan tem afirma-
do que a pesquisa do Sead/Dieese está circunscrita à
região metropolitana de São Paulo e, por conseqüên-
cia, não é representativa do mercado de trabalho bra-
sileiro. E mais: S. Exª afirma que essa Pesquisa de
Emprego e Desemprego, por usar metodologia dife-
rente da de outros países, não permitiria uma compa-
ração adequada das taxas de desemprego inter na-
ções.

Essas assertivas, em parte, são verdadeiras.
Mas a metodologia Sead/Dieese parte do diagnósti-
co, correto a meu ver, de que o mercado de trabalho
brasileiro é caracterizado pela baixa estruturação
e/ou formalização, com escassos mecanismos de
proteção social e com grande disponibilidade de
mão-de-obra, e está inserido em uma estrutura pro-
dutiva heterogênea, cuja dinâmica escapa da duali-
dade emprego/desemprego. A Pesquisa de Emprego
e Desemprego, dessa forma, está mais capacitada a
descrever a evolução do mercado de trabalho brasile-
iro, que é distinto do de vários países desenvolvidos.
Relembro, como o fez o Senador José Eduardo Dutra
na semana passada, que a metodologia Sead/Dieese
foi instituída durante o Governo Franco Montoro,
quando eram seus secretários os hoje Ministros José
Serra e Paulo Renato Souza.

É verdadeira também a afirmação de que a pes-
quisa do Sead/Dieese investiga apenas a região me-
tropolitana de São Paulo, não sendo mecanismo de
aferição do desemprego em todo o território nacional,
ainda que o Dieese tenha estabelecido convênios
com instituições de outras capitais, onde realiza le-
vantamentos de natureza semelhante, que mostram
a tendência grave à qual estou me referindo.

Mas é necessário assinalar que a produção da
região metropolitana de São Paulo representa parce-
la significativa do produto agregado nacional, com in-
tenso encadeamento para todo o Estado e a Nação.
Dessa forma, os efeitos da política econômica, ocorri-
dos na economia da Grande São Paulo, constituem
razoável aproximação, do ocorrido na economia bra-
sileira, especialmente no que diz respeito ao emprego
e à renda.

Os indicadores do mercado de trabalho, em
1999, corroboram as trajetórias observadas ao longo
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dos anos 90, de baixo dinamismo na oferta de traba-
lho, incremento do desemprego e elevação do grau de
escolaridade da população economicamente ativa.

No ano de 1999, observou-se o incremento na
oferta de empregos de 45 mil postos de trabalho, mas
esse volume foi insuficiente para absorver os ingres-
santes no mercado de trabalho, 175 mil trabalhado-
res. O resultado líquido do ano foi a incorporação de
130 mil pessoas ao contingente dos desempregados.
Em dezembro de 1999 – mês que normalmente é o
de maior atividade econômica em função das festas
natalinas e do 13º salário – o total de desempregados
na região metropolitana de São Paulo atingiu o pata-
mar de 1.715.000 (um milhão setecentos e quinze
mil) desempregados.

Entre os setores econômicos, em 1999, o seg-
mento de serviço foi o único que ampliou a oferta de
empregos, gerou 88 mil novos postos de trabalho. A
indústria registrou um declínio de 6 mil vagas e o co-
mércio empregou 36 mil pessoas a menos que em
1998.

A taxa anual média do desemprego manteve a
trajetória de crescimento desde 1994, passando de
18,2%, em 1998, para 19,3% em 1999. E essa taxa
era da ordem de pouco mais de 13% em 1994 e em
1995. O incremento do desemprego não foi homogê-
neo em toda Grande São Paulo. No Município de São
Paulo, a ampliação foi menos intensa vis-à-vis as de-
mais administrações municipais dessa região metro-
politana.

A taxa de desemprego ampliou-se para todas as
parcelas da população. Para as mulheres, essa taxa
ampliou-se para 21,7% no seu quarto ano consecuti-
vo de aumento; para os homens, a taxa variou de
16,1% para 17,3% de 1998 para 1999, em média. Qu-
ando se observa o desemprego por faixa etária, o in-
cremento foi mais intenso para as pessoas com 18
anos ou mais. Para os trabalhadores com mais de 40
anos, a taxa passou de 10,8% para 12,2%. A taxa de
desemprego dos chefes de família sofreu um incre-
mento de 10,8% para 11,8%, de 1998 a 1999. O valor
desse indicador para os cônjuges atingiu 19% neste
ano de 1999.

Em função do incremento contínuo e sustenta-
do das taxas de desemprego, o tempo de procura
por trabalho também ampliou-se. Em 1998, o tempo
necessário para se obter um emprego era de 36 se-
manas, e, em 1999, o desempregado despendeu um
período maior para obter um emprego, agora 45 se-
manas.

Quando se observa os valores dos rendimentos
dos trabalhadores, o quadro não é animador. O salá-

rio mínimo real, calculado pelo Dieese, mostra uma
queda do poder aquisitivo no ano de 1999. A despeito
do reajuste concedido ao salário mínimo, em maio úl-
timo, chegou-se em dezembro de 1999 com um valor
4,4% menor que o de dezembro de 1998.

Esses resultados denotam a necessidade ur-
gente de o Governo Federal alterar o atual desenho
da política econômica e implementar medidas que
permitam a melhora do quadro de pobreza em que
vive a população brasileira. O Congresso Nacional
acaba de publicar os resultados da Comissão Mista
que investigou e propôs medidas alternativas às vi-
gentes para a erradicação da pobreza. É mister o
exame aprofundado dessas propostas e a determina-
ção de implementar aquelas que avaliarmos como as
que mais eficazmente contribuirão para resolvermos
o problema do desemprego e da má distribuição de
renda e riqueza.

O Ministro Pedro Malan reiterou, na última se-
mana, que essas estatísticas não aferem o desempe-
nho do mercado de trabalho brasileiro como um todo.
Disse, no encontro com os Senadores da Comissão
de Assuntos Econômicos, dia 18 último, que os dados
do IBGE é que seriam representativos. Todavia, o
exame desses dados vem mostrar que a situação do
desemprego no País continua muito séria. A taxa de
desemprego aberto médio, segundo o IBGE, para as
seis regiões metropolitanas principais, de 1998 a
1999, permaneceu estacionada no elevado patamar
de 7,6%. Registrou-se uma elevação em três pontos
percentuais, de 1995 a 1999, pois era de 4,6% em
1995, 5,4% em 1996 e 5,7% em 1997, estacionan-
do-se no nível recorde de 7,6% em taxa média ao
ano. Pelo menos por muito tempo não se agravava
tanto essa situação.

Nessas seis regiões metropolitanas, a popula-
ção desocupada, segundo o IBGE, evoluiu de
1.103.933, em dezembro de 1998, para 1.119.344 em
dezembro de 1999, o que significa claramente uma
piora. Uma política econômica que nega oportunida-
des de trabalho a pessoas que querem dar de si para
aumentar a produção de nosso País, e com a finalida-
de principal de darem sustento para si próprias e aos
seus, não pode ser qualificada de política civilizada.
Na acepção do eminente economista Paul Davidson,
em seu livro Economics for a Civilized Society, essa
política pode ser qualificada de bárbara.

Concomitantemente, enquanto em janeiro de
1999 um trabalhador despendia 20 semanas procu-
rando emprego, em dezembro, mês que ciclicamente
é de maior atividade, esse tempo elevou-se para 24
semanas.
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Outra evolução grave é a redução do número de
trabalhadores que possuem carteira assinada. Em
1995, 48,4% dos trabalhadores empregados possu-
íam carteira assinada e os benefícios daí decorren-
tes. Em 1999, esse número caiu para 44,5%, o que
demonstra, além da precarização das relações de tra-
balho, a redução da oferta de empregos e a premente
necessidade de reformulação da atual estratégia de
política econômica.

É diante da gravidade desse quadro que nós, da
Oposição, estamos dizendo da premência de o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, o Ministro Pedro
Malan e toda a sua equipe ouvirem, com maior humil-
dade e espírito mais aberto, as proposições que te-
mos apresentado. Consideramos perfeitamente pos-
sível compatibilizarmos a estabilidade de preços com
o crescimento mais acelerado da economia, o au-
mento das oportunidades de emprego, a melhoria da
distribuição de renda e a garantia, a todos os brasilei-
ros, de uma renda suficiente para as suas necessida-
des vitais como um direito de cidadania. Para isso,
obviamente, temos de estar muito mais abertos aos
clamores dos destituídos do que às incontáveis pres-
sões dos que têm acesso fácil ao centro do poder. É
inadmissível a postura passiva do Governo diante da
péssima situação do Brasil em comparação a outros
países do mundo. De acordo com estudo realizado
pela Unicamp, sob a coordenação do Professor Már-
cio Pochmann, o Brasil é hoje o terceiro país do mun-
do com mais desempregados, em números absolu-
tos, em comparação com outros 141. Esclareço que o
estudo coordenado pelo Professor Márcio Pochmann
é baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios do IBGE, portanto, bem mais abrangente.
Trata-se, portanto de estimativa para todo o País. No
total, são 7,7 milhões de pessoas desempregadas,
número inferior apenas ao da Rússia (9,1 milhões) e
ao da Índia (quase 40 milhões) de desempregados.
Em 1990, o Brasil ocupava o oitavo lugar.

Dentre os instrumentos que avalio devam ser
importantes para atacar o grave problema diagnosti-
cado estão a aceleração da reforma agrária, que pos-
sibilita mais empregos na agricultura; a ampliação do
microcrédito de forma muito mais desenvolta do que
atualmente vem-se realizando, mesmo que reconhe-
cendo moderado avanço nessa área nos três últimos
anos; o estímulo às formas cooperativas de produção
e maior participação dos trabalhadores nas decisões,
em todas as empresas, sobre como repartir os resul-
tados da criação da riqueza e a própria maneira de
preservar empregos; a atenção ao crédito e formas
de fomentar os investimentos que conduzam à ex-

pansão da produção de maneira a não contribuir para
o agravamento do desequilíbrio externo; e a garantia
de uma renda mínima como um direito à cidadania.
Há de se ter um desenho dessa renda garantida que
contribua para que se alcance o maior nível possível
de emprego, vida digna para todos, inclusive com o
objetivo de conseguir competitividade no mundo.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra. Eu já havia sinalizado ao Senador
Roberto Saturnino que concederia a ele um aparte;
em seguida, concederei a V. Exª, Senador Casildo
Maldaner.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Nobre Senador Eduardo Suplicy, o discurso de V. Exª,
como sempre, é muito oportuno e esclarecedor. V.
Exª refere-se à questão gravíssima do desemprego e
aponta caminhos alternativos, capazes de compatibi-
lizar a defesa da estabilidade da moeda, que, para
nós, também é extremamente importante, é funda-
mental, com a preocupação de inverter a tendência
do aumento do desemprego, que está levando an-
gústia à nossa população. Queria observar, concor-
dando com todas as expressões que V. Exª usa, que
a esse quadro grave de desemprego da população de
brasileiros acresce uma circunstância: com a desna-
cionalização das nossas empresas – empresas esta-
tais, empresas de serviço público e mesmo empresas
industriais, construídas com esforço e com poupança
brasileira, que estão sendo vendidas a preços desva-
lorizados em relação ao seu patrimônio –, está ocor-
rendo o ingresso de centenas e, hoje, de dezenas de
milhares de profissionais estrangeiros no País, que
estão ocupando os espaços de administração, dire-
ção técnica e mesmo cargos intermediários nessas
empresas. Tenho acompanhado, por exemplo, a pre-
ocupação do CREA – Conselho Regional de Enge-
nharia e Arquitetura – com essa questão. Engenhei-
ros estrangeiros estão ocupando espaços antes ocu-
pados por engenheiros e arquitetos brasileiros, e já
aos milhares, fator que vem agravar o quadro de de-
semprego resultante do modelo econômico adotado
pelo Brasil, pelo Governo Fernando Henrique, como
muito bem salienta V. Exª. Queria, então, fazer ape-
nas esta observação: é preciso restringir, de alguma
forma, a concessão de vistos de emprego no País, o
que já existe em outros países. Conseguir um visto
como esse, hoje, nos Estados Unidos, é muito difícil,
e o Brasil o está concedendo com a maior facilidade,
em detrimento de profissionais brasileiros competen-
tes, que estão ficando sem possibilidade de continuar
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exercendo a sua profissão dignamente. Parabéns
pelo pronunciamento de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Roberto Satur-
nino. Avalio que, sobre esse sério aspecto abordado
por V. Exª, o de estarmos abrindo o nosso mercado
para pessoas especializadas das mais diversas áre-
as, seria importante, talvez, o Governo brasileiro rea-
lizar entendimento com os outros países, para haver
reciprocidade.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Tem razão V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Em vez de restringir, seria interessante, por exemplo,
dizer ao Governo dos Estados Unidos da América
que o Brasil é um País que acolhe pessoas de todo o
mundo. Essa tem sido a nossa tradição, como, aliás,
costumava ser a dos Estados Unidos, no século pas-
sado, quando recebeu de presente do Governo fran-
cês a Estátua da Liberdade, símbolo de que os Esta-
dos Unidos eram o país para onde as pessoas – às
vezes perseguidas que eram em suas nações de ori-
gem, em função de seu credo religioso ou de dificul-
dades as mais diversas – poderiam se destinar, bus-
cando um mundo melhor e evitando qualquer tipo dis-
criminação. É interessante observar que os Estados
Unidos, assim como outros países, passaram a res-
tringir o ingresso de pessoas, inclusive de cidadãos
brasileiros, que para lá têm ido em busca de empre-
go.

Lembro-me, Senador Saturnino Braga, que re-
gistrei, da tribuna do Senado, a história daquele rapaz
que muito queria ter uma oportunidade de ir para os
Estados Unidos – ele tinha cerca de vinte e poucos
anos – e para isso muito se empenhou. Ele era de
São José dos Campos e se inscreveu para trabalhar
na Flórida, na agricultura, na colheita de laranjas. Por
três vezes teve negado o seu visto de ingresso nos
Estados Unidos. Tendo tentado novamente e passa-
do no concurso, resolveu ir até Campinas, de onde
sairia o avião para a Flórida. Lá chegando, mais uma
vez negaram-lhe a oportunidade. Ele, então, resolveu
telefonar para sua mãe dizendo: ”Mamãe, vou aos
Estados Unidos daqui. Não vou nem voltar para casa.
A senhora me desculpe, mas só volto a me comunicar
depois de chegar lá. E vou de qualquer maneira: de
carona, de caminhão, de ônibus, de motocicleta, da
maneira que eu conseguir.“ E assim ele foi até a fron-
teira do Rio Grande, de onde telefonou para sua mãe
para dizer que no dia seguinte telefonaria novamente
para dizer que estava nos Estados Unidos. Feito isso,
ele tentou atravessar – ele que era um exímio nada-

dor – o Rio Grande, mas, infelizmente, veio a falecer.
Procurou-se saber se ele teria falecido devido aos ti-
ros da guarda costeira, mas não se descobriu com-
pletamente todos os fatos, pelo menos até a última
notícia que recebi. Seu corpo chegou ao Brasil e seus
familiares acompanharam tristemente o que havia
ocorrido.

Relato esse fato porque ele simboliza um pouco
essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha) – Senador Eduardo Suplicy, quero
apenas informar a V. Exª que seu tempo está ultra-
passado em mais de três minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu faço questão de conceder, para concluir, o aparte
ao Senador Casildo Maldaner. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Eu pedi-
ria ao Senador Casildo Maldaner que fizesse uma in-
tervenção breve.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas ainda concluirei a reflexão sobre o que o Sena-
dor Roberto Saturnino me afirmou.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Eduardo Suplicy, afora os dados estatísticos que
V. Exª levanta e os caminhos que oferece para a dimi-
nuição do desemprego no Brasil, inclusive em sinto-
nia com aquilo que diz o Senador Roberto Saturnino,
gostaria de lembrar que se não houver compensação
e reciprocidade, acabaremos perdendo com a globali-
zação, mesmo no setor industrial, e com a vinda de
mão-de-obra externa para cá. Mas independente-
mente disso, há também o lado sentimental, psicoló-
gico, que muito aflige. Em dados absolutos, o Brasil é
o terceiro país do mundo em número de desemprega-
dos. Imaginemos um pai de família, no final do mês,
não ter dinheiro para as necessidades básicas, ou
sair de manhã e dizer aos filhos que vai tentar buscar
um trabalho, ou, ainda, ver que o vizinho tem um tra-
balho e recebe no fim do mês, e ele não ter onde bus-
car. Isso é duro. Em função de tudo isso é que não
pode haver paz, tranqüilidade. A grande insegurança
que existe no Brasil decorre da situação de emergên-
cia em que a pessoa se encontra para sobreviver.
Para isso ela faz até o que não gostaria de fazer. Por-
tanto, essa preocupação deve estar em pauta. Por
isso, gostaria de cumprimentar V. Exª, pois está le-
vantando um tema de extrema importância para nós.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o aparte, Senador Casildo Maldaner, e o in-
corporo ao meu pronunciamento.
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Sr. Presidente, gostaria de pedir novamente que
V. Exª nos desse notícia do estado de saúde do Presi-
dente Antonio Carlos Magalhães.

Concluindo a reflexão...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo

soar a campainha) – A Mesa reitera o apelo a V. Exª,
Senador Eduardo Suplicy, para que encerre, já que V.
Exª ultrapassou em seis minutos o seu tempo e há ou-
tros oradores inscritos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com certeza, Sr. Presidente.

Apenas quero reafirmar a importância de haver
uma atitude de reciprocidade com os demais países e
os seus cidadãos, realizando um esforço para que
políticas que promovam o emprego possam caracte-
rizar a nossa economia e a de outros países, de tal
forma que possamos estar abertos à contribuição de
médicos, engenheiros, professores, enfim, de pes-
soas de todas as áreas que possam contribuir para o
desenvolvimento da tecnologia e do conhecimento no
Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador

Pedro Simon, V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presi-

dente, peço a minha inscrição para uma comunicação
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
lhe assegurará cinco minutos na prorrogação da Hora
do Expediente. Fica V. Exª inscrito em primeiro lugar.

A Mesa informará sobre a saúde do Presidente
ainda no curso da presente sessão.

Tem a palavra, por vinte minutos, o Senador Pa-
ulo Souto.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho consciência de
que nós, Senadores, representamos os nossos Esta-
dos e temos essa missão como um dos objetivos prin-
cipais em nosso mandato. Mas tenho consciência
também de que, ao lado disso, temos limites, que di-
zem respeito, sobretudo, à harmonia, ao entendimen-
to – pelo qual todos somos responsáveis – entre os
Estados que compõem a nossa Federação.

Ao lado de representá-los, também estamos
preocupados com a integridade tão importante da
nossa Federação, que tem sido – não tenho dúvida –
um dos motivos importantes para o desenvolvimento
brasileiro.

Poucos assuntos podem merecer de nós, Parla-
mentares, tanto comedimento, tanta moderação
como a importante discussão que se trava, neste mo-
mento, a respeito da reforma tributária. Em um país
de desigualdades como as que existem no Brasil, a
reforma tributária não é simplesmente um aspecto de
natureza técnica na modificação dos tributos que se-
rão pagos. A reforma tributária ou o modelo tributário
brasileiro tem sido, ao longo do tempo, um elo impor-
tante para soldar os interesses diversos dos Estados
que compõem a nossa Federação.

Há até quem diga que nada é mais importante
para permitir essa união da Federação brasileira do
que esse modelo tributário, que, de certa forma, tem
contemplado esse aspecto de maneira razoável.

Mas quero voltar a dizer que nada merece de
nós tanto comedimento, tanta harmonia como essa
discussão da reforma tributária. Se tivermos posições
sectárias, coisa que, aliás, nunca vi nesta Casa no
pouco tempo que estou aqui, não iremos chegar efeti-
vamente ao melhor modelo de que precisamos no
Brasil.

Ao vir hoje à tribuna, longe de tornar esse deba-
te ainda mais complicado, faço um apelo para que
possamos ultrapassar as dificuldades que, certamen-
te, encontraremos na discussão desse problema.

Vejo, com extrema preocupação, a ação de re-
taliação de um dos Estados da Federação a empre-
sas que julga serem incentivadas em outros Estados.
No momento em que estamos concluindo – na Câma-
ra dos Deputados e, posteriormente, nesta Casa – o
modelo de reforma tributária, uma atitude desse tipo
em nada ajuda na finalização dessa discussão, que,
aliás, tem avançado bastante. Cria-se, infelizmente,
um clima inamistoso, que eu e, tenho certeza, todos
os Srs. Senadores não queremos que prospere, pois
pode prejudicar efetivamente a concretização da re-
forma tributária. Trata-se, como estamos vendo, de
uma ação unilateral de um Estado poderoso econô-
mica e politicamente, que está pressionando para
que sejam tomadas decisões rápidas sobre um as-
sunto importante e delicado como é a reforma tributá-
ria.

A esta altura, não basta apenas que o modelo
da reforma satisfaça São Paulo. Isso apenas não é
suficiente. É preciso que seja feito no tempo que
aquele Estado deseja e que está querendo determi-
nar. Não creio que isso seja justo. E é em função dis-
so, de se exigir para um assunto tão delicado uma de-
cisão rápida, que se verificam pressões de todos os ti-
pos sobre empresas de diversos Estados brasileiros.
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Ou, pelo menos, anuncia-se que essas pressões
acontecerão.

Ora, as principais questões da reforma tributá-
ria, que envolvem interesses entre os Estados – em-
bora, pessoalmente, tenha até muitas discordâncias
em relação a elas –, já foram praticamente acertadas.
Eu poderia até dizer que, hoje, quase não existem
mais problemas entre os Estados, sob o ponto de vis-
ta do acerto a que já se chegou para a questão da re-
forma tributária. Quero reafirmar – e falarei sobre isso
daqui a pouco – que tenho até discordâncias com re-
lação a isso, mas já houve entre os Estados uma dis-
cussão amadurecida e prolongada, e chegou-se a um
consenso que contou com a participação de todos.
Não há, portanto, pelo menos neste momento, nada
que esteja afastando os Estados ou que seja motivo
de interesses divergentes entre eles.

Por exemplo, foi criada uma comissão, compos-
ta por membros do Governo Federal, pela Comissão
da Câmara dos Deputados que trata do assunto e por
secretários da Fazenda, que formulou uma série de
medidas, entre as quais podemos salientar: legisla-
ção federal única para o ICMS, ou seja, os Estados já
abriram mão até de uma parte importante de suas
prerrogativas; cobrança do ICMS no destino, com
uma gradação de quatro anos; proibição de incenti-
vos fiscais; convalidação dos incentivos já concedi-
dos até um período de quinze anos.

Esses pontos foram acertados entre os Esta-
dos. Insisto que, embora tenha muitas dúvidas a res-
peito desse mérito, até a famosa questão da guerra
fiscal, pelo que já está decidido entre os Estados, é
um assunto superado.

No momento, o problema maior não reside no
interesse entre os Estados. O grande problema –
que, ao que se sabe, teve um avanço nos últimos dois
dias – é o que está relacionado basicamente às con-
tribuições cobradas pelo Governo Federal, principal-
mente ao seu caráter cumulativo, uma das principais
queixas do setor produtivo nacional.

Então, se não está havendo, no âmbito dessa
discussão, qualquer problema maior entre os Esta-
dos, em função de uma reforma que tem avançado
nos últimos dias rapidamente, pergunta-se: por que,
neste momento crítico e importante, atitudes como a
que estamos assistindo, que têm, sem dúvida algu-
ma, o objetivo de prejudicar o entendimento que se
está fazendo com relação à reforma tributária?

Não há fato algum, neste momento, que possa
dar motivos a qualquer Estado para proceder da for-
ma como estamos assistindo ao Estado de São Paulo
proceder.

Quero dizer, por exemplo – e não quero me refe-
rir especificamente a caso algum, para que não se
pense que estou tratando desse assunto porque saí-
ram muitas notícias nos jornais que dizem respeito ao
meu Estado –, que o que se tem falado com relação
ao cobre não tem absolutamente sentido algum. Eu
diria até que, infelizmente para a Bahia, somos os
produtores de cobre metálico e não temos indústria
de transformação de cobre que possa ser objeto de
retaliação por Governos de outros Estados.

Então, é claro que pretendemos ter indústrias
de transformação na Bahia para que não fiquemos
eternamente produzindo matérias-primas e produtos
intermediários. Não queremos que se reproduza o
fato de sermos produtores de cacau durante tantos e
tantos anos e até hoje não termos uma modesta fábri-
ca de chocolate. Temos essa metalurgia de cobre e
não temos ainda uma indústria de transformação im-
portante. Produzimos ligas de ferro manganês, de fer-
ro cromo e também não conseguimos indústrias que
possam transformar esses produtos. É claro que o
Estado tem que trabalhar em função disso e está tra-
balhando, mas, infelizmente, com relação ao cobre,
não tem o que São Paulo retaliar, a não ser que retalie
a intenção de uma empresa desse tipo examinar a
possibilidade de vir a se instalar em qualquer um dos
outros Estados.

E, nesse nível de ameaças, ameaça até com a
hipótese de entrar no que se chama de guerra fiscal –
talvez o Governo de São Paulo considere isso impor-
tante para o seu Estado, mas, para mim, esse nome
está estigmatizado, não dou importância a ele. No en-
tanto, não acho nada demais que São Paulo, a exem-
plo de outros Estados, estabeleça também políticas
internas para desenvolver ainda mais a sua indústria.

Dentro dessa linha de raciocínio, todos sabe-
mos que, se os Estados se lançaram nessa política
de atração de investimentos, é porque muitos não
consideraram a existência de um mecanismo de ca-
ráter federal que possa, efetivamente, ser eficaz à
moderação dos grandes desequilíbrios que temos.
Os Estados ficaram, praticamente, sem alternativas e
se lançaram nesse programa de atração de investi-
mentos, extremamente salutar para o País. Quantos
e quantos governadores foram em busca de investi-
mentos, inclusive no exterior? Essa competição entre
os Estados foi extremamente salutar, porque, tenho
absoluta convicção, se não existisse isso, muitos em-
preendimentos não teriam sido implantados em nos-
so País.

Não temos, então, um mecanismo de natureza
regional que cuide dessas questões, ou, pelo menos,
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um mecanismo de longo prazo e eficaz. Os incentivos
federais, que são explícitos, na maioria das vezes
contemplam, indistintamente, todo o País. E é eviden-
te que, no momento em que eles contemplam indistin-
tamente todo o País, Estados que têm uma condição
de maior desenvolvimento têm a capacidade de atrair
mais essas indústrias.

Quero dar a V. Exªs o exemplo – porque o proje-
to ainda vai chegar aqui no Senado e vou votar a fa-
vor, porque, graças a Deus, tenho bom senso em não
permitir que a nossa indústria de informática venha a
sofrer qualquer tropeço – da nossa política de infor-
mática, que foi extremamente salutar nessa segunda
fase para o País. Mas, como foi indistinta, vejam o
que aconteceu com a renúncia fiscal dos investimen-
tos no setor de informática: o Nordeste recebeu R$19
milhões; o Centro-Oeste, R$35 milhões; o Sudeste,
R$1,9 bilhão; e o Sul, R$500 milhões.

Repito, vou votar pela renovação dos incentivos
de informática, e vou fazê-lo conscientemente, por-
que essa indústria precisa ser fortalecida, ainda que
esteja concentrada sobretudo em São Paulo. Vou vo-
tar e defender aqui esse projeto.

Entretanto, esse tipo de despreocupação pode
levar a um mecanismo de concentração, mesmo que
isso seja feito com recursos do Governo Federal, con-
trariando até um pouco a Constituição, que afirma
que poderão ser concedidos incentivos desde que
para atender às desigualdades regionais.

Não vou aqui – pois não tenho tal espírito – ati-
çar qualquer chama de regionalismo. Falo nisso ape-
nas para, de acordo com o que falei no princípio des-
se pronunciamento, dizer que não vejo motivos, ante
as perspectivas que temos com relação à reforma tri-
butária, para se criar esse clima inamistoso no mo-
mento em que os Estados estão fazendo um grande
esforço, inclusive em adotar mecanismos que vão ne-
utralizar completamente qualquer possibilidade de os
Estados brasileiros fazerem o mínimo de política in-
dustrial a seu favor. Isso foi conseguido com um me-
canismo muito simples que a reforma tributária está
prevendo. Vai-se cobrar o ICMS no destino, ninguém
vai receber imposto pelo fato de produzir nada, o que,
de certa forma, reconheço, pode favorecer alguns
Estados que hoje têm, eu diria, arrecadações peque-
nas, mas que, a médio prazo, vai impedir fortemente
qualquer possibilidade de esses Estados realizarem
uma política para o seu desenvolvimento.

Tenho, portanto, como disse, algumas restri-
ções a essa política, mas quero dizer – e estou insis-
tindo neste ponto de vista – que ela é resultado até de
um consenso preliminar entre os Estados e, por isso,

não teríamos nenhum motivo para estar assistindo a
essa retaliação que se faz contra empresas de alguns
Estados brasileiros.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permi-
te-me um aparte, Senador Paulo Souto?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Pois não,
Senador José Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Paulo Souto, quero cumprimentá-lo pelo
pronunciamento que V. Exª traz ao Senado, quando
aborda o problema ligado à diversificação, às diferen-
ças regionais que caracterizam o nosso território.
Gostaria de trazer uma informação que pode repre-
sentar alguma contribuição para o tema. Fui Presi-
dente da Federação das Indústrias do meu Estado,
Minas Gerais, e, à época, recebemos uma comitiva
da Alemanha, trazendo informações detalhadas so-
bre a Alemanha Oriental, que estava sendo unificada.
Na ocasião, nossos departamentos, não só de econo-
mia como também os departamentos jurídicos, fize-
ram um estudo dos incentivos que eles ofereciam
para implantação de projetos naquela área. Os incen-
tivos que foram objeto de observação dos órgãos téc-
nicos daquela federação eram muito superiores aos
incentivos oficiais do Brasil em relação ao Nordeste e
em relação à Amazônia Legal. Sabemos que a Ale-
manha Oriental passou a pertencer ao Mercado Co-
mum Europeu com 400 milhões de habitantes e uma
renda per capita oito vezes superior a nossa, o que
indica que aquele mercado significa mais ou menos
uns vinte Brasis em termos de capacidade de absor-
ção de produtos. Mais tarde, visitei, na Áustria, uma
instalação nova, perto da fronteira da Hungria, de
uma fábrica de fibras celulósicas. Essa fábrica, que
contemplava investimentos da ordem de US$250 mi-
lhões, recebeu incentivos que não têm absolutamen-
te comparação, em termos de valor e de importância,
com os incentivos que são oferecidos no nosso País.
Aquilo me trouxe grande curiosidade, porque são re-
giões altamente desenvolvidas. Explicaram-me que
lá, tendo em vista a experiência deles de dois mil
anos, portanto uma cultura mais sedimentada que a
nossa, eles aprenderam que empresas do setor pri-
mário ou mesmo do setor terciário pertencem à comu-
nidade, mesmo quando se trata de uma sociedade
onde haja meia dúzia apenas de acionistas ou, às ve-
zes, apenas uma família. Mesmo assim, as empresas
pertencem à comunidade. Por quê? Porque elas são
uma fração da economia como um todo, estejam elas
no setor primário, secundário ou terciário, e economia
é meio para que se alcancem os objetivos sociais. Daí
a razão pela qual eles davam esses incentivos às em-
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presas, o que não tem nada a ver com o incentivo
dado à pessoa física. A pessoa física contribui com os
seus impostos e todo dividendo distribuído por aquela
empresa, quando houver lucro, é tributado. Dessa
forma, não só a pessoa jurídica como a pessoa física
pagam impostos, além dos benefícios indiretos que
essas empresas trazem ao desenvolvimento daque-
las áreas. Então, concordo com V. Exª. O Brasil é um
país de dimensões continentais e de diferenças regio-
nais gritantes, e não podemos, de forma alguma, agir
dessa forma, sob pena de condenar essa concentra-
ção, que também não interessa aos Estados do Su-
deste. Ao contrário, a São Paulo, na nossa visão, inte-
ressa o crescimento homogêneo do Brasil, o cresci-
mento distribuído por todas as regiões, porque esse
Estado, como grande produtor e consumidor, benefi-
ciou-se sempre do desenvolvimento nacional em to-
dos os seus quadrantes. Eminente Senador Paulo
Souto, parabenizo-o, cumprimento-o e digo que V.
Exª aborda um assunto de grande importância. A re-
forma tributária não pode ser analisada apenas por
seu aspecto técnico. Deve também ser analisada
pelo seu interesse nacional, especialmente no que
diz respeito às diferenciações regionais.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agradeço a
V. Exª, Senador José Alencar, esse aparte. Como não
é o meu objetivo, neste momento, discutir o acerto en-
tre os Estados de impedir completamente, depois da
reforma tributária, que eles próprios possam exercer
políticas de desenvolvimento industrial mediante in-
centivos fiscais – particularmente, como disse, tenho
muitas dúvidas –, faço um apelo para que, quando es-
tivermos discutindo a reforma tributária, não se criem
animosidades.

Todos sabemos que, eventualmente, o Estado
de São Paulo poderia ter sido prejudicado com o que
denominou de guerra fiscal, o que seria algo absolu-
tamente insignificante diante do seu poderio econô-
mico. É claro que os dirigentes do Estado têm obriga-
ção de defendê-lo. Mas tenho absoluta convicção de
que até agora nada foi suficiente para sequer arra-
nhar o poderio econômico de São Paulo. No que se
refere, por exemplo, à questão do alongamento da dí-
vida mobiliária, praticamente 70% ou 80% desses re-
cursos foram utilizados para atender os compromis-
sos daquele Estado.

No entanto, nada disso é importante rememorar
neste momento. O que é importante, acredito, é que
se restabeleça esse clima de entendimento, para que
essa reforma seja concluída em um clima amistoso e
construtivo para o nosso País. Estou convencido de

que o Senado Federal certamente contribuirá para
que isso ocorra.

Espero que não seja necessário que o Senado
Federal utilize as suas prerrogativas para, por exem-
plo, cuidar das alíquotas interestaduais. Espero que
não sejamos obrigados a examinar esse problema
em virtude da continuidade de um clima que certa-
mente não interessa à construção de uma reforma tri-
butária e de um sistema tributário importante para o
desenvolvimento deste País.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Senador
Paulo Souto, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Pois não,
Senador Agnelo Alves.

O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – O discurso
de V. Exª está perfeito, na forma, no conteúdo, em
tudo. V. Exª aborda, com absoluta clareza e inteligên-
cia, um problema que não pode ser resolvido, absolu-
tamente, na base dos interesses deste ou daquele
Estado. Mas eu gostaria de relembrar aqui que, quan-
do da Constituinte, São Paulo conseguiu inverter a si-
tuação, determinando, por exemplo, que os Estados
produtores de petróleo não teriam o seu ICMS gerado
na produção e, sim, no consumo. Por quê? Porque
São Paulo é o maior consumidor e passaria a pagar
mais ICMS. Isso gerou um enorme prejuízo para o
Estado de V. Exª, para o Rio Grande do Norte, enfim,
para os Estados que são grandes produtores de pe-
tróleo, o único produto brasileiro que não gera impos-
tos na sua produção, mas sim no seu consumo. To-
dos os Estados estranhamente aceitaram isso. Está
na hora de se corrigir esse problema, ao qual o Sena-
do não pode ficar indiferente. Se é igual para todos,
vamos também fazer justiça aos Estados que produ-
zem petróleo e não aos que o consumem!

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sena-
dor Paulo Souto, V. Exª me concede um aparte?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, sei que meu tempo já está esgotado, mas gos-
taria de conceder um aparte ao Senador Casildo Mal-
daner.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Sei que
o seu tempo se esgotou, Senador Paulo Souto, mas a
preocupação que V. Exª traz merece uma reflexão por
parte de todos nós. Creio que devem ser respeitadas
as vocações de cada Estado. Preocupa-me também
quando há uma guerra fiscal em que, muitas vezes,
alguns Estados comprometem até o futuro, porque,
para atrair uma certa empresa, oferecem incentivos,
e a sociedade tem de arcar com isso por muitos anos
para equilibrar a situação. Sou defensor da tese de
que é preciso haver descentralização no Brasil. A
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concentração é ruim. Sempre defendi três princípios
básicos em relação à concentração nas grandes me-
trópoles: a segurança, o saneamento básico e a mo-
radia. O Governo Federal deve criar mecanismos
para que se possa ocupar o território nacional e bus-
car a interiorização do desenvolvimento de forma
equitativa e equilibrada, visando à descentralização
do Brasil, para se evitar as grandes concentrações.
Isso é bom para o País como um todo. Por isso, a
análise de V. Exª recebe e merece os nossos cumpri-
mentos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Para con-
cluir, Sr. Presidente, quero dizer ao Senador José
Alencar que a sua observação foi importante, mesmo
porque sabemos que, nos Estados Unidos, essa
questão da tração chega a atingir os Municípios e não
apenas os Estados.

Mas não foi esse o meu objetivo. Penso que isso
será discutido oportunamente neste Senado. O meu
objetivo, neste momento, é o de fazer um apelo, para
que se crie esse clima mais harmônico de entendi-
mento, a fim de que tenhamos êxito numa reforma tri-
butária que interessa ao nosso País.

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

a Hora do Expediente pelo tempo necessário, para
que ouçamos o Senador Pedro Simon, que tem uma
comunicação inadiável a fazer. S. Exª dispõe de cinco
minutos.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, anteontem, na
Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janei-
ro, realizou-se uma bonita homenagem a Barbosa
Lima Sobrinho, pelo transcurso de seus 103 anos de
vida. Lá estavam presentes representantes de várias
entidades da sociedade brasileira e de vários partidos
políticos.

Faço questão de que seja transcrita nos Anais
da Casa a mensagem de Barbosa Lima Sobrinho, lida
pelo extraordinário e grande Ministro Evandro Lins e
Silva e enviada a nós que lá estávamos.

”Agradecimento de Barbosa Lima Sobrinho na
comemoração de seu 103º aniversário.

Confesso que não sei como agradecer as pala-
vras do meu amigo Antônio Cândido, um dos intelec-
tuais mais importantes e respeitados do Brasil con-
temporâneo...

O meu especial amigo e companheiro de tantas
lutas, que lê estas linhas, Evandro Lins e Silva, suge-
riu que eu não deixasse passar em branco este mo-
mento como apenas de homenagem ao meu aniver-

sário. Pediu-me que o aproveitasse e fizesse desse
instante uma reafirmação dos ideais que marcaram
toda a minha vida pública.

(...)
”Estou escrevendo esta carta no último dia dos

1900. Nascido nos 1800 percorri mais de cem anos
de vida vendo o Brasil crescer graças ao esforço dos
brasileiros, apesar de todos os problemas que surgi-
ram nessa caminhada. Quando esta carta for publica-
da, estaremos nos anos 2000, e para mim é um privi-
légio ter assistido e participado de todo esse tempo
da História do Brasil.

Espero sinceramente que no Séc. XXI o Brasil
cresça com justiça e igualdade, graças ao esforço de
brasileiros como você. Gostaria de ver, no tempo de
vida que me resta, o nosso País destacado entre as
nações de todo o mundo pelo desenvolvimento, pela
justiça social, por muita paz nas relações de trabalho
e por um sentimento nacionalista que represente, an-
tes de tudo, a defesa do nosso patrimônio econômico
e cultural e jamais por hostilidade para com os outros
povos.

Todas as grandes nações do mundo construí-
ram suas economias em bases nacionalistas. O Bra-
sil não poderia agir de outra forma. Só com indepen-
dência política e econômica será possível alcançar
uma posição de destaque no cenário internacional e
inserir-se na verdadeira globalização, não esta dos
mercados financeiros internacionais, cujo único obje-
tivo é o lucro a qualquer preço, mas a da fraternidade
e da justiça, única globalização que interessa ao ser
humano.

Apesar de tudo o que sofremos, continuo acre-
ditando, aos 103 anos de idade, que a vida é bela, e
vale a pena ser vivida. Apesar de todos os problemas,
eu ainda tenho esperança. E nesta mensagem reafir-
mo a certeza de que você, brasileiro do terceiro milê-
nio, certamente conhecerá um Brasil mais justo, mais
próspero e menos vulnerável à exploração de suas ri-
quezas por grupos estrangeiros.

Posso lembrar o menino que fui, em Olinda, cer-
to dia, ao alvorecer, quando ouvi o som do Hino Naci-
onal. Pulei da cama e fiquei de pé, com o sentimento,
desde criança, de que o nosso hino não pode ser ou-
vido senão de pé. Lembrei esse episódio num de
meus últimos artigos, de certa forma colorindo a cena
como uma espécie de semente que viria a crescer e
tomar toda a minha vida: – o sentimento da nacionali-
dade.

E foi por essa estrada enorme, às vezes ingrata,
às vezes formosa, que caminhou aquele menino de
Olinda por 103 anos até chegar a ser motivo, mereci-
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do ou imerecido, de alegria ou reencontro de tantos
amigos, todos solidários nos mesmos ideais.

Posso dizer que nunca consegui nada com faci-
lidade. Mas devo acrescentar que as dificuldades
nunca foram suficientemente fortes a ponto de trazer
desânimo e recusa à luta. E mesmo para as derrotas
que acumulei, nunca deixei o sentimento da amargu-
ra dominar o pensamento e a cordialidade, até para
os que me enceram.

Aquele menino de Olinda tornou-se jovem e,
posso dizer, homem, com os ensinamentos do pensa-
dor inglês Herbert Spencer. Dizia ele, em livro exem-
plar, que a personalidade mais completa deveria se-
guir a ordem educacional de, primeiro, ter a formação
física, através dos exercícios físicos. Em seguida, a
formação moral que qualificaria para o convívio hu-
mano e, ainda na ordem, a formação intelectual, que
abriria o jovem para o mundo do conhecimento.

Procurei seguir os ensinamentos de Spencer,
que muito me ajudaram a chegar às mais altas mon-
tanhas na travessia tão difícil que é a vida de todos
nós. Se não tenho patrimônio físico acumulado, con-
segui formá-lo com minha família e com meus amigos
e companheiros de lutas, tantos presentes aqui. Uma
dádiva muito mais valiosa.

Não sei se fiz o destino ou se este me fez. Talvez
tenha ocorrido um acerto entre as duas possibilida-
des, uma vez que não possuo fórmulas ou ensina-
mentos que possam vir a ajudar os que me cercam.
Mas, mesmo assim, há uma linha de pensamento e
ação que marcou toda minha trajetória e, volto a ele,
ao menino de Olinda, Que é o do extremo sentimento
de nacionalidade. Uma presença diária que nos leva
ao patriotismo e daí ao nacionalismo econômico. Que
nos leva a encontrar sempre a energia indispensável
para lutar em defesa de uma nação forte, indepen-
dente, respeitável aos olhos do mundo, que podere-
mos passar às gerações futuras com legítimo orgu-
lho, um país que nasceu para ter papel dominante no
cenário internacional.

Não é sonho ou miragem. É uma estrela que
aponta nossa direção e que, algum dia, conseguire-
mos chegar ao nosso merecido destino.

Não são essas noites de angústia que passamos,
ao ver a política dominante tentar destruir nosso patri-
mônio público e nos colocar a reboque das grandes po-
tências, não são essas noites que conseguirão tirar
nossa energia para continuar a luta. Não são esses pe-
sadelos, que mais parecem resquícios da época coloni-
al, que baixarão nossos braços e calarão nossas vozes.

Podem ter certeza todos os que procuram dila-
pidar a Nação que essas noites e pesadelos também

contribuem mais fortemente para a nossa reação
mais indignada ainda, mais disposta a continuar a
luta, sem tréguas, sem desânimo e sem qualquer ou
mínimo pensamento de capitulação.

Vamos continuar. A estrela continuará a brilhar.
Se da minha parte deixo mais de 52 livros e 30

trabalhos editados, cerca de 4 mil artigos publicados,
mais de muitas vidas no tempo, sempre dentro do
mesmo objetivo, devo confessar que todos aqui pre-
sentes, muitos ausentes, eram também co-autores de
toda essa obra.

E é com enorme alegria que compartilho com to-
dos. Muito menos importa tudo o que fiz do que o ide-
al de que essa chama que não esmoreça e que todos,
todos nós, possamos conseguir ter afinal o país, a na-
ção com que tanto sonhamos e que merecidamente
conseguiremos conquistar – e haveremos de conse-
guir.

Tenho certeza de que a estrela continuará a brilhar.
Cordialmente, obrigado.
Babosa Lima Sobrinho.“
Peço para consignar nos Anais, Sr. Presidente,

o discurso que pronunciei na ABI naquela ocasião.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª

será atendido na forma do Regimento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito

obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR PEDRO SIMON
EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Agradecimento de Barbosa Lima Sobrinho em ho-
menagem conferida pela ABI, ocorrida ontem no Rio de
Janeiro, por ocasião de seu aniversário de 103 anos. Pa-
lavras iniciais de Evandro Lins e Silva.

O SR. EVANDRO LINS E SILVA – Vezes sem conta tenho
falado de Barbosa Lima Sobrinho, bondoso e mui ilustre amigo.
Tenho lido a sua obra de escritor, seus ensaios sobre os proble-
mas brasileiros, sua pregação nacionalista, inspirada nos estudos
de Alberto Torres, seus artigos de jornalista padrão, seus arrazo-
ados forenses, com o encantamento do admirador e a devoção
de um discípulo sempre atento às suas lições de sabedoria e ao
seu acendrado amor à gente e à terra brasileira, de retidão ini-
gualável, figura emblemática, exemplo, modelo e símbolo do ci-
dadão incorruptível, que deve ser apontado aos jovens como um
nume tutelar do nosso povo. Se é assim que vejo o nosso home-
nageado de hoje, imaginem a alegria, a satisfação e o envaideci-
mento de que me achei possuído ao receber a incumbência de
ler o seu agradecimento nesta solenidade.

É um encargo que cumpro prazerosamente e sei que o
devo a uma antiga empatia que sempre nos aproximou.

Desvanecido, passo à leitura do agradecimento do nosso
muito querido Barbosa Lima Sobrinho.

Agradecimento de Barbosa Lima Sobrinho na come-
moração de seu 103 aniversário.
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Confesso que não sei como agradecer as palavras do meu
amigo Antônio Cândido, um dos intelectuais mais importantes e
respeitados do Brasil contemporâneo, de quem tanto gosto e a
quem admiro, de longa data, por seu valor autêntico e pela serie-
dade de sua obra. Este seu velho concidadão, por tramas e im-
previstos do destino, viveu em três séculos diferentes, coincidên-
cia rara de acontecer, mas que ocorreu por motivos puramente
temporais. Sinto-me lisonjeado e desvanecido por sua louvação,
e respondo com a simplicidade do meu feitio, sem ostentações
retóricas, mas com a maior sinceridade e muito honrado por sua
escolha para ser o intérprete de tantos amigos que vêem algum
merecimento na luta que tenho travado contra uma chamada glo-
balização, que traz em seu bojo um enganoso sistema de privati-
zações, notoriamente desnacionalizador de nossa economia. Di-
go-lhe, prezado Antônio Cândido, com toda a emoção, as duas
palavras que, em nossa língua, exprimem o reconhecimento de
alguém por qualquer gesto de simpatia ou de delicadeza que lhe
é dirigido: – muito obrigado. E esse muito obrigado se estende a
todos os que o elegeram para a missão que agora tanto me co-
move e sensibiliza.

O meu especial amigo e companheiro de tantas lutas, que
lê estas linhas, Evandro Lins e Silva, sugeriu que eu não deixas-
se passar em branco este momento como apenas de homena-
gem ao meu aniversário. Pediu-me que o aproveitasse e fizesse
desse instante uma reafirmação dos ideais que marcaram toda a
minha vida pública. Não posso fugir à sugestão embora me fal-
tem os dons e qualificações para fazer uma exposição capaz de
encantar todos os presentes ou representados, tantos amigos, ir-
manados no desejo comum de prestar solidariedade ao mais ve-
lho e antigo companheiro de ideais. Não me é difícil, porém, repe-
tir aqui a mensagem enviada, há bem pouco tempo, ao meu que-
rido amigo - Ziraldo, - em carta com este título: ”Ao Brasileiro do
Terceiro Milênio“, onde está resumido o meu pensamento político
e a minha fé na vitória das idéias que levarão o nosso país a não
transigir com a sua soberania e a resguardar o seu patrimônio
contra a cobiça de especuladores internacionais. Ei-la:

”Estou escrevendo esta carta no último dia dos mil e nove-
centos. Nascido nos mil e oitocentos, percorri mais de cem anos
de vida vendo o Brasil crescer graças ao esforço dos brasileiros,
apesar de todos os problemas que surgiram nessa caminhada.
Quando esta carta for publicada estaremos nos anos 200 e para
mim é um privilégio ter assistido e participado de todo esse tem-
po da história do Brasil.

Espero sinceramente que no século XXI o Brasil cresça
com justiça e igualdade, graças ao esforço de brasileiros como
você. Gostaria de ver, no tempo de vida que me resta, o nosso
País destacado entre as nações de todo o mundo pelo desenvol-
vimento, a justiça social, por muita paz nas relações de trabalho e
por um sentimento nacionalista que represente antes de tudo a
defesa do nosso patrimônio econômico e cultural, e jamais hostili-
dade para com os outros povos.

Todas as grandes nações do mundo construíram suas
economias em bases nacionalistas. O Brasil não poderia agir de
outra forma. Só com independência política e econômica será
possível alcançar uma posição de destaque no cenário internaci-
onal e inserir-se na verdadeira globalização, não esta, dos mer-
cados financeiros internacionais, cujo único objetivo é o lucro a
qualquer preço, mas a da fraternidade e da justiça, única globali-
zação que interessa ao ser humano.

Apesar de tudo o que sofremos, continuo acreditando, ao
103 anos de idade, que a vida é bela, e vale a pena ser vivida.
Apesar de todos os problemas, eu ainda tenho esperança. E nes-

ta mensagem reafirmo a certeza de que você , brasileiro do terce-
iro milênio, certamente conhecerá um Brasil mais justo, mais
próspero e menos vulnerável à exploração de suas riquezas por
grupos estrangeiros.

Com abraço do

Barbosa Lima Sobrinho“

Posso lembrar o menino que fui, em Olinda, certo dia, ao
alvorecer, quando ouvi o som do hino nacional. Pulei da cama e
fiquei de pé, com o sentimento, desde criança, de que o nosso
hino não pode ser ouvido senão de pé. Lembrei esse episódio
num de meus últimos artigos, de certa forma colorindo a cena
como uma espécie de semente que viria a crescer e tomar toda a
minha vida: – o sentimento da nacionalidade.

E foi por essa estrada enorme, às vezes ingrata, às vezes
formosa, que caminhou aquele menino de Olinda por 103 anos
até chegar a ser motivo, merecido ou imerecido, de alegria ou re-
encontro de tantos amigos, todos solidários nos mesmos ideais.

Posso dizer que nunca consegui nada com facilidade. Mas
devo acrescentar que as dificuldades nunca foram suficientemen-
te fortes a ponto de trazer desânimo e recusa à luta. E mesmo
para as derrotas que acumulei, nunca deixei o sentimento da
amargura dominar o pensamento e a cordialidade, até para os
que me enceram.

Aquele menino de Olinda tornou-se jovem e, posso dizer
homem, com os ensinamentos do pensador inglês Herbert Spen-
cer. Dizia ele, em livro exemplar, que a personalidade mais com-
pleta deveria seguir a ordem educacional de, primeiro, ter a for-
mação física, através dos exercícios físicos. Em seguida, a for-
mação moral que qualificaria para o convívio humano e, ainda na
ordem, a formação intelectual, que abriria o jovem par o mundo
do conhecimento.

Procurei seguir os ensinamentos de Spencer, que muito
me ajudaram a chegar às mais altas montanhas na travessia tão
difícil que é a vida de todos nós. Se não tenho patrimônio físico
acumulado, consegui formá-lo com minha família e com meus
amigos e companheiros de lutas, tanto presentes aqui. Uma dádi-
va muito mais valiosa.

Não sei se fiz o destino ou se este me fez. Talvez tenha
ocorrido um acerto entre as duas possibilidades, uma vez que
não possuo fórmulas ou ensinamentos que possam vir a ajudar
os que me cercam. Mas, mesmo assim, há uma linha de pensa-
mento e ação que marcou toda minha trajetória e, volto a ele, ao
menino de Olinda, Que é o do extremo sentimento de nacionali-
dade. Uma presença diária que nos leva ao patriotismo e daí ao
nacionalismo econômico. Que nos leva a encontrar sempre a
energia indispensável para lutar em defesa de uma nação forte,
independente, respeitável ao olhos do mundo, que poderemos
passar às gerações futuras com legítimo orgulho, um país que
nasceu para ter papel dominante no cenário internacional.

Não é sonho ou miragem. É uma estrela que aponta nossa
direção e que, algum dia, conseguiremos chegar ao nosso mere-
cido destino.

Não são essas noites de angustia que passamos, ao ver
política dominante tentar destruir nosso patrimônio público e nos
colocar a reboque das grandes potências, não são essas noites
que conseguirão tirar nossa energia para continuar a luta. Não
são esses pesadelos, que mais parecem resquícios da época co-
lonial, que baixarão nossos braços e calarão nossas vozes.

Podem ter certeza todos os que procuram dilapidar a na-
ção, que essas noites e pesadelos também contribuem mais for-
temente para a nossa reação mas indignada ainda, mais disposta
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a continuar a luta, sem tréguas, sem desânimo e sem qualquer
ou mínimo pensamento de capitulação.

Vamos continuar. A estrela continuará a brilhar.

Se da minha parte deixo mais de 52 livros e 30 trabalhos
editados, cerca de 4 mil artigos publicados, mais de muitas vidas
no tempo, sempre dentro do mesmo objetivo, devo confessar que
todos aqui presentes, muitos ausente, oram também co-autores
de toda essa obra.

E é com enorme alegria que compartilho com todos. Muito
menos importa tudo o que fiz do que o ideal de que essa chama
não esmoreça e que todos, todos nós, possamos conseguir ter
afinal o país, a nação, com que tanto sonhamos e merecidamen-
te conseguiremos conquistar

Tenho certeza de que a estrela continuará a brilhar.

Cordialmente, obrigado.

DISCURSO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON
PRONUNCIADO NA HOMENAGEM CONFERIDA
PELA ABI POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DE 103
ANOS DE BARBOSA LIMA SOBRINHO.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Senhoras e Senho-
res, o mais respeitado jornalista brasileiro, José Alexandre Barbo-
sa Lima Sobrinho, completou agora, no dia 22 do corrente mês,
seu 103º aniversário.

São muitos os títulos pelos quais poderíamos chamar o
nosso Barbosa Lima Sobrinho:

Advogado, escritor, político, administrador público e acadê-
mico é um dos raros Brasileiros a quem se pode chamar de esta-
dista, pela largueza de visão.

Tantas foram as atividades que este ilustre homem público
brasileiro exerceu, e com tanta competência, ao longo de uma
longa vida fecunda, que seria difícil escolher uma delas como a
principal. Mas, esta escolha, ele já fez por nós.

Barbosa Lima Sobrinho considera-se, principalmente, um
jornalista.

Antes de relatar aqui alguns dados da vida deste cidadão
exemplar, eu gostaria de transcrever um trecho da entrevista que
ele concedeu ao Jornal do Brasil e que foi publicada na edição do
último sábado, dia 22.

A repórter perguntou:

– Como o senhor se sente sendo apontado
como reserva moral da nação, a consciência de todos
os brasileiros nacionalistas? É muita responsabilidade?

Barbosa Lima Sobrinho respondeu:

– Eu sempre me declarei nacionalista. Não po-
dia compreender que houvesse um brasileiro que não
se considerasse nacionalista, porque achava que um
brasileiro que não se achasse nacionalista no fundo
não passaria de um traidor. Ou, pelo menos, abria ca-
minho para essa traição. Não posso compreender que
possa haver um brasileiro que não tenha orgulho de ser
brasileiro e de ser solidário com o povo do Brasil. Era
para que o Brasil não tivesse nenhum infeliz, nenhum
necessitado em seu território. Lamento que o Brasil não
seja o país dos homens mais felizes do mundo.

Senhoras e Senhores, nascido em Recife, em 22 de janei-
ro de 1897, esse que é hoje um dos cidadãos mais respeitados
deste País era filho do tabelião Francisco de Cintra Lima e de Jo-
ana de Jesus Barbosa Lima.

Herdou de seu tio, José Alexandre Barbosa Lima – que
governou Pernambuco, de 1892 a 1896, e que foi Senador pelo

Amazonas, de 1923 a 1929 – a vocação para trabalhar pelas ca-
usas públicas.

Aprendeu as primeiras letras com a própria mãe e já aos
13 anos escrevia para o jornal do seu colégio. Aos 15, publicava
seus primeiros artigos no jornal A Província.

Em 1913, ingressou na Faculdade de Direito, onde se ba-
charelou em 1917. Logo nomeado Adjunto de Promotor, dedi-
cou-se, paralelamente, ao jornalismo, no Diário de Pernambuco,
no Jornal Pequeno e no Jornal de Recife. Colaborou, ainda,
com a Revista Americana, a Revista de Direito, o Jornal do
Comércio (Rio), o Correio do Povo (Porto Alegre) e a Gazeta
de São Paulo.

Em 1921, Barbosa Lima Sobrinho transferiu-se para o Rio de
Janeiro. Segundo o jurista Evandro Lins e Silva, ele deixou a capital
pernambucana por causa de uma desilusão profissional. Estava
preparando-se para disputar uma cátedra na famosa Faculdade de
Direito daquela cidade quando soube que, por injunções ex-
tra-universitárias, um outro havia sido escolhido para o cargo.

No Rio de Janeiro, ingressou no Jornal do Brasil, como
redator político. Foi promovido a redator-chefe em 1924. Desde
1921 escreve sua coluna naquele jornal, tendo em 1927 começa-
do a ser publicado aos domingos.

Em 1926, foi eleito, pela primeira vez, Presidente da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa (ABI), sendo reeleito em 1929. Du-
rante esse período, colaborou com A Província e o Diário da
Manhã, ambos de Pernambuco.

Com a promulgação da Constituição de 1934, ingressou
na política, vinculando-se ao Partido Social Democrático (PSD)
de Pernambuco, pelo qual foi eleito Deputado Federal. Na Câma-
ra, elegeu-se Líder de sua bancada.

Em abril de 1937, foi eleito membro da Academia Brasilei-
ra de Letras.

Em julho de 1937, foi nomeado relator do Projeto de Lei de
criação do Instituto de Resseguros do Brasil, órgão, a seu ver, im-
prescindível a uma economia nacionalista no País.

Em maio de 1938, assumiu a Presidência do Instituto do
Açúcar e do Álcool (IAA), em conjuntura de crise gerada pela su-
perprodução de açúcar no Nordeste. Em novembro de 1941, foi
instituído o Estatuto da Lavoura Canavieira (Decreto-Lei n2
3.855), que visava, principalmente, a defesa do pequeno produtor
em relação às grandes usinas.

Em outubro de 1944, foi baixado o Decreto complementar ao
Estatuto da Lavoura Canavieira –, voltado para as necessidades
dos trabalhadores rurais, sujeitos à CLT, estabelecendo garantias de
salário, moradia, assistência médica e educacional e indenização
por demissão sem justa causa. Tal Decreto, segundo Barbosa Lima
Sobrinho, eqüivalia a uma “reforma agrária setorial”, na medida em
que garantia ao trabalhador rural direito à concessão de uma área
de terra próxima à sua moradia, para plantação de subsistência.

Durante sua gestão no IAA, realizaram-se, com sucesso,
as primeiras experiências de utilização do álcool anidro misturado
à gasolina como combustível para motores a explosão.

Com a redemocratização de 1945, lançou-se candidato à
Assembléia Nacional Constituinte. Eleito, assumiu o mandato em
abril de 1946, após renunciar à presidência do IAA. Como consti-
tuinte, combateu a idéia de uma delegação de poderes ao Execu-
tivo, ao mesmo tempo que defendia maior intervenção do Estado
na economia.

Após a Constituinte, no exercício do mandato legislativo
ordinário, assumiu posição contrária à cassação dos mandatos
dos Deputados eleitos pelo Partido Comunista do Brasil, cujo re-
gistro fora cancelado.
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Em meados de 1946, aceitou sua indicação como candida-
to ao Governo de Pernambuco, pelo PSD, sendo eleito com a di-
ferença de 565 votos sobre Manuel Neto Campelo Júnior. Só as-
sumiu o Governo, no entanto, em fevereiro de 1948, em razão de
recurso impetrado pelo adversário, só então julgado improceden-
te. Até mesmo durante o tempo em que governou Pernambuco
manteve sua coluna no Jornal do Brasil.

Durante seu governo, realizou obras de urbanização em Re-
cife e incentivou o desenvolvimento da Liga Social Contra o Mocam-
bo, possibilitando a construção de casas populares. Também inau-
gurou a Faculdade de Filosofia e a Escola Superior de Veterinária,
depois incorporadas à Universidade Federal de Pernambuco.

Além de abrir estradas no interior do Estado, implementou
um programa de assistência aos trabalhadores rurais, criando es-
colas, hospitais, postos de puericultura.

Deixando o Governo de Pernambuco, foi nomeado procu-
rador do Rio de Janeiro, tendo se empenhado na questão relativa
aos bens reversíveis da Light, pela qual todos os bens que cons-
tituíssem o patrimônio da empresa reverteriam gratuitamente ao
Estado, ao final do contrato, em 1990.

Em 1952, foi eleito Secretário-Geral e, no ano seguinte,
Presidente da Academia Brasileira de Letras.

Sem se desvincular das atividades jornalísticas, candida-
tou-se a Deputado Federal, nas eleições de 1958, pelo Partido
Socialista Brasileiro (PSB). Eleito, foi membro da Comissão de
Constituição e Justiça, vinculando-se à Frente Parlamentar Naci-
onalista, bloco suprapartidário criado em 1957 com o objetivo de
combater as concessões ao capital estrangeiro e as remessas de
lucros para o exterior.

Nas eleições presidenciais de 1960, apoiou Jânio Quadros
e João Goulart, candidatos de chapas diferentes mas eleitos Pre-
sidente e Vice-Presidente, respectivamente.

Como Vice-Líder do PSB na Câmara, apoiou, com vigor, o
projeto de criação da Eletrobrás, aprovado em 1961. Apesar do
apoio à candidatura, condenou a renúncia de Jânio, em agosto
de 1961, que considerou um golpe frustrado.

Durante o Governo de João Goulart, empenhou-se, ao lado
do Deputado Fernando Santana, pela aprovação do Projeto que
deu origem à Lei de Remessa de Lucros, de setembro de 1962.

Apesar das críticas às vacilações do Governo de João
Goulart quanto a assumir uma política nacionalista, manifestou
sua oposição ao golpe militar que o derrubou.

Com a instituição do bipartidarismo, optou pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB). Empenhou-se, então, na organiza-
ção da Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA), funda-
da em 20 de setembro de 1967.

Ao final da década de 1960, foi eleito Presidente do Con-
selho Administrativo da ABI, cargo que ocupa desde então.

Em 1970, ingressou no magistério, como professor da Fa-
culdade de Ciências Econômicas Amaro Cavalcanti, mais tarde
incorporada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Em 1973, a convite da executiva nacional do Partido, dis-
putou a Vice-Presidência da República, junto Ulysses Guimarães,
na qualidade de “anticandidatos”, às eleições indiretas de 15 de
janeiro de 1974, nas quais foram homologados os Generais
Emesto Geisei e Adalberto Pereira dos Santos.

Em agosto de 1976, pediu a punição dos autores de um
atentado a bomba no edifício da ABI, reivindicado por uma auto-
denominada Aliança Anticomunista Brasileira.

Sobre os casuísmos da legislação eleitoral que determina-
ram sucessivas vitórias para o partido do Governo, – a Arena e,

posteriormente, o PDS – declarou: “Uma democracia que não ad-
mite a alternância no poder não merece o nome de democracia.
Quanto ao nome que merece, seria bom convocar o povo para as
eleições e perguntar que nome se daria ao regime.”

Além dos inúmeros artigos, prefácios, conferências, discur-
sos, pareceres, relatórios e do livro já citado, publicou quase
duas dezenas de livros.

Senhoras e Senhores, como se pode ver, pela leitura das
suas múltiplas atividades, Barbosa Lima Sobrinho esteve envolvi-
do em todas as lutas que, ao longo deste século, colocaram em
trincheiras diferentes os nacionalistas e os liberais brasileiros.

Numa das três páginas com que o Jornal do Brasil home-
nageou Barbosa Lima Sobrinho no último sábado, o jornalista
Wilson Figueiredo escreveu um artigo – intitulado ”Eterna bata-
lha“ – com que mostrar os embates entre as duas correntes de
pensamento, desde a proclamação da República.

Depois de chamar Barbosa Lima Sobrinho de ”o sobrevi-
vente dentre os grandes pregadores do nacionalismo na segunda
metade deste século“, Wilson Figueiredo conta que, nos primórdi-
os deste século, os liberais defendiam a produção exclusiva de
produtos agrícolas e debochavam da pregação nacionalista em
favor da industrialização do Brasil.

A luta ganha corpo em 1945, quando ao nacionalistas de-
fendem a redemocratização, contra a opinião dos porta-vozes
das empresas internacionais. E se intensifica, um pouco mais tar-
de, com a campanha para a estatização da produção de petróleo.

Na verdade, essa luta entre um ponto-de-vista eminente-
mente brasileiro, nacional, contra um outro, internacionalista e li-
beral, se mantém até os nossos dias. A recente privatização das
empresas públicas brasileiras ainda é discutida todos os dias. Há
quem ache que a nossa privatização foi um fracasso porque os
serviços públicos decaíram, ao mesmo tem em que os preços
das tarifas sobrem sem cessar.

Esses debates mostram a atualidade do pensamento de
Barbosa Lima Sobrinho, um homem que, como poucos, engran-
dece a Nação onde nasceu.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra para uma comunicação inadiável, por
cinco minutos, apelando a S. Exª para que se limite
ao tempo determinado, à Senadora Heloisa Helena.
Em seguida, passaremos à Ordem do Dia.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tal-
vez, até para que permanecesse em nossos cora-
ções e em nossas mentes essa belíssima demonstra-
ção de amor à Nação brasileira, de amor à nossa Pá-
tria, nem precisássemos falar em comunicação ina-
diável, em função do belíssimo pronunciamento do
Senador Pedro Simon. Mas, talvez, até se encaixe
com muita precisão, porque o grande e belo amor à
nossa Pátria, ao nosso País, a possibilidade e a luta
para se construir uma Nação justa e igualitária, uma
Nação livre e soberana, tudo isso é que motivou cen-
tenas de jovens brasileiros a arriscarem as suas pró-
prias vidas por esta Nação, por este Brasil livre e so-
berano. Muitos acabaram assassinados; muitos tive-
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ram as suas vidas destruídas pela ditadura; muitos fi-
caram no meio do caminho, porque não tiveram a co-
ragem de ir adiante.

Mas muitos outros, Sr. Presidente, nos honram
com as suas presenças nos mais diversos espaços.
Como exemplo, o nosso querido Carlos Marighela,
que já fez parte deste Parlamento – que, aliás, deve-
ria tê-lo homenageado, mas não o fez; foi homenage-
ado por vários parlamentares individualmente –, um
companheiro que foi brutal e covardemente assassi-
nado pela ditadura. É uma história que, em muitos
momentos, fazemos questão de lembrar para que
não a vejamos se repetir.

Para nossa surpresa, ou melhor, para nossa
profunda indignação, hoje, pela manhã, um Deputado
Federal fez um pronunciamento na Câmara, agredin-
do frontalmente e, como sempre, covardemente, de
uma forma que levou à indignação todos os brasilei-
ros, o nosso Deputado José Genoíno, orgulho para
nós do Partido dos Trabalhadores. Orgulho para to-
dos aqueles que lutam por uma nação igualitária,
uma nação livre, uma nação de justiça social. Mas, in-
felizmente, mais uma vez, esse Deputado Federal...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – De todo o
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Não são
permitidos apartes durante comunicação inadiável.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
O Senador Pedro Simon, embora esteja regimental-
mente impedido de apartear, ratifica as minhas pala-
vras com relação ao Deputado José Genoíno, orgu-
lho para todo o Congresso Nacional. S. Exª é motivo
de orgulho para todos os Parlamentares, para todos
os brasileiros, enfim, para todos que têm no coração
aquilo que o Senador Pedro Simon tão bem expres-
sou da tribuna: o sentimento patriótico – aliás, a nos-
sa Pátria, a cada momento, tem sido entregue ao ca-
pital financeiro internacional. E foi por esta Pátria que
milhares lutaram e foram torturados covardemente;
milhares tiveram suas juventudes arrancadas nos po-
rões de sangue da ditadura. E hoje, infelizmente,
esse Deputado Federal, mais uma vez, agride à Na-
ção ao dizer que o companheiro José Genoíno teria
sido delator. Como S. Exª sempre se expressou pe-
rante a opinião pública dizendo que é um torturador
nato, dizendo que o problema não era torturar mas
sim torturar e não matar, o que resultava exatamente
no acontecido ao Padre de Alagoas, que denunciou o
quase Diretor da Polícia Federal que o havia tortura-
do.

Portanto, Sr. Presidente, manifesto a minha in-
dignação, assim como a de todo o Congresso Nacio-

nal, especialmente dos Senadores da nossa Banca-
da que não puderam apartear, tendo em vista não ser
possível apartes durante comunicações inadiáveis.

Sr. Presidente, assim como todos os que partici-
param de movimentos de luta por uma nação livre,
soberana e com justiça social, o companheiro José
Genoíno é motivo de orgulho não apenas para o Par-
tido dos Trabalhadores ou para o Bloco de Oposição,
S. Exª é motivo de orgulho para o povo brasileiro.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pela or-

dem, Senador Eduardo Suplicy, V. Exª tem a palavra,
apenas lembrando que estamos na Ordem do Dia.

O SR. EDUARDO SUPLICY(Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Justamente,
Sr. Presidente. Talvez tenha passado o presente ins-
tante despercebido por V. Exª.

A Senadora Heloísa Helena se reportou a algo
de extraordinária importância e gravidade a respeito
de um dos membros do Congresso Nacional, que
mais tem honrado este Parlamento na História do
Brasil. Refiro-me ao Deputado José Genoíno, pessoa
respeitada por todos os Partidos, que tem defendido
o interesse público com extraordinária coragem, que
tem feito uma reflexão sobre o que aconteceu durante
o tempo em que lutou para que se acabasse com o re-
gime militar. S. Exª, hoje, é um homem que defende a
democracia em profundidade e jamais poderia ser ob-
jeto de uma acusação dessa natureza.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Eduardo Suplicy, a Mesa apela a V. Exª para que aju-
de a Presidência neste momento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Apelo também a V. Exª para que, como Presidente do
Senado, neste instante, fale a respeito de um dos
membros do Congresso Nacional que mais honram a
História do Parlamento brasileiro.

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

cio-me, pessoalmente, à homenagem que V. Exª
presta ao Deputado José Genoíno, e acredito que
este seja o sentimento de toda a Casa.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela Liderança, após a
Ordem do Dia.

O PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª fica
inscrita, Senadora Marina Silva.

O PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presidên-
cia recebeu a Mensagem nº 68, de 2000 (nº 2.016/99,
na origem), de 28 de dezembro último, encaminhan-
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do, nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069,
de 1995, o demonstrativo das emissões do Real refe-
rente ao mês de novembro de 1999, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internaciona-
is a elas vinculadas.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas-
sa-se à:

ORDEM DO DIA

Item 1:

Primeiro dia de discussão, em 2º tur-
no, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 15-A, de 1998, tendo como primeiro
signatário o Senador Esperidião Amin, que
altera o inciso VII do artigo 29 da Constitui-
ção Federal. (Gastos com legislativos muni-
cipais), tendo

Parecer sob nº 12, de 2000, da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jefferson Peres, oferecen-
do a Redação para o segundo turno.

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 queira discutir, a matéria

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa ordinária para prosseguimento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5, DE 2000
(Em regime de urgência-art. 336, II, do

Regimento Interno,nos termos do
Requerimento nº 30, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 5, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 29, de
2000, Relator: Senador Jefferson Peres,
com voto contrário do Senador Lauro Cam-
pos), que autoriza a contratação de opera-
ção de crédito externo no valor equivalente
a até US$11,000,000.00 (onze milhões de
dólares norte-americanos), de principal, en-
tre a República Federativa do Brasil e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento

– BID, destinada a financiar, parcialmente, o
Programa de Desenvolvimento do Turismo
na Amazônia Legal, cuja execução compete
à Secretaria de Coordenação da Amazônia,
do Ministério do Meio Ambiente.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

A Presidência esclarece o Plenário que poderão
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

Discussão do projeto, em turno único.(Pausa)
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª

tem a palavra.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
trata-se de matéria relevante, mas, mesmo assim,
não quero me alongar no assunto.

Em primeiro lugar, em se tratando de estarmos
incentivando às atividades ligadas ao turismo na
Amazônia, com certeza já está se dando uma grande
contribuição para o desenvolvimento daquela Região
num triplo sentido: o primeiro deles é que estamos
dando a possibilidade de uma atividade econômica
rentável, porque a Amazônia é realmente um potenci-
al turístico para o mundo inteiro, oferecendo aos
Estados da Amazônia mais uma modalidade capaz
de viabilizá-la economicamente. Em segundo lugar,
porque, em sendo as atividades do turismo uma ativi-
dade que não tem uma pressão sobre os recursos na-
turais, desde que exercida com os devidos cuidados,
e os critérios voltados para um turismo ambiental,
como requer a Região Amazônica, estamos ofere-
cendo uma atividade produtiva que não tem uma inci-
dência danosa sobre o meio ambiente. E, em terceiro
lugar, é importante porque, em oferecendo uma ativi-
dade econômica com variável de sustentabilidade,
estamos dando àquelas populações meios de sobre-
vivência que lhes assegure melhor dignidade social,
na medida em que os grandes projetos de exploração
madeireira, de exploração pecuária e de minério não
foram capazes de fazer uma distribuição de renda jus-
ta, da utilização indevida dos nossos recursos natura-
is. Digo indevida porque foram praticadas de forma
inadequada do ponto de vista social e ambiental. De
sorte que o projeto é relevante e estamos aqui apoi-
ando uma proposta que contribuirá para que as ações
voltadas para o meio ambiente sejam afirmativas.

Temos que, continuamente, dizer o que não
pode ser feito na Amazônia. Temos também a oportu-
nidade de em muitos momentos dizer como fazer, e a
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atividade turística é algo que podemos fazer com cri-
tério ambiental e com justiça social, desde que dentro
de um programa associado a outras modalidades que
possam explorar a potencialidade social, econômica
e ambiental daquela Região.

O voto é ”sim“, com as observações que acabo
de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua
em discussão. (Pausa.)

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, relatei esse projeto de pe-
dido de empréstimo na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos e, antes de proferir meu parecer favorável,
apenas por se tratar de matéria referente à minha Re-
gião, tive o cuidado de solicitar o adiamento da apre-
ciação da matéria para ouvir a equipe do Ministério do
Meio Ambiente.

Recebi, em meu gabinete, um grupo ministerial,
liderado pela Drª Mary Helena Allegretti, que dirige a
Secretaria de Coordenação da Amazônia. Esta equi-
pe me fez uma ampla exposição sobre o programa,
que foi precedido de três anos de estudo e discussão
com as secretarias de turismo estaduais. O prazo é
de seis anos. A quantia de US$11 milhões, uma im-
portância aparentemente pequena, será destinada à
primeira etapa, para os chamados pré-investimentos.

Para a segunda etapa, haverá recursos da or-
dem de US$200 milhões, destinados não ao turismo
em geral, mas, especificamente, ao desenvolvimento
do ecoturismo, um filão que a minha região não tem
sabido aproveitar. A Amazônia é hoje a maior griffe
internacional, quando se trata dessa atividade. A re-
gião apresenta um potencial turístico realmente fan-
tástico, do qual não estamos sabendo tirar proveito.
Há uma série de pontos de estrangulamento que,
acredito, poderão ser removidos com a execução
desse programa.

Por isso, dei o meu parecer favorável à matéria
e espero que o Senado a aprove ainda hoje, porque o
programa será iniciado imediatamente, uma vez que
o BID começará logo em seguida a liberar esses re-
cursos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A maté-

ria continua em discussão. (Pausa)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)

– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, para
discutir.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, louvo a iniciativa do projeto
de empréstimo destinado a financiar o Programa de
Desenvolvimento do Turismo na Amazônia Legal e
parabenizo o eminente Senador Jefferson Péres pelo
parecer que apresenta. S. Exª é um amazônida que
realmente vive e sofre com os problemas daquela re-
gião.

Ressalto a importância desse projeto que tem
por objetivo o desenvolvimento de uma atividade que
tem sido pouco explorada na Amazônia.

Espero que não aconteça a esses recursos o
mesmo que ocorreu, por exemplo, com os recursos
do BIRD destinados ao combate dos incêndios na
Amazônia. Aliás, esses recursos foram motivados
pelo incêndio que ocorreu no meu Estado, Roraima.
Misteriosamente, na repartição da importância desti-
nada à solução daquele problema, vários Estados da
Amazônia foram contemplados e exatamente o Esta-
do de Roraima, onde aconteceu a catástrofe que pro-
vocou a repercussão internacional, não foi aquinhoa-
do com um centavo sequer.

Da mesma maneira, espero que esses recursos
sejam estendidos a outros Estados brasileiros e distri-
buídos de maneira que a Amazônia como um todo
seja beneficiada.

Como representante do Estado de Roraima,
faço esse apelo ao Governo Federal, para que não se
repita o equívoco que aconteceu no caso do financia-
mento para a prevenção das queimadas na Amazô-
nia, com o qual meu Estado não foi contemplado com
um centavo sequer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua
em discussão a matéria. (Pausa)

O SR. GERALDO LESSA (PSDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Geraldo Lessa, para discutir.

O SR. GERALDO LESSA (PSDB – AL. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, parabenizo a iniciativa desse
projeto, com o qual me solidarizo. O Brasil precisa ob-
servar experiências dessa natureza para estendê-las
a outras regiões. O nosso país possui uma diversida-
de, um potencial turístico imenso. Para solucionar os
problemas com a balança comercial, deveríamos nos
inspirar no exemplo dos grandes mercados emisso-
res, como os Estados Unidos e países da Europa,
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que procuram nas atividades de lazer e de entreteni-
mento, na diversidade de ofertas do turismo de lazer,
sobretudo, no turismo ecológico, um grande mananci-
al e um grande mote a ser explorado. Com isso, tere-
mos a chance de nos tornar um grande centro recep-
tor do fluxo turístico.

A questão do turismo na Amazônia me parece
importante por vários aspectos. Em primeiro lugar,
por oferecer uma atividade econômica geradora de
empregos, com uma capacidade de desdobramento
de subprodutos em atividades das mais diversas. Há
dados estatísticos que demonstram isso. Na realida-
de, trata-se de uma forma reguladora de, por meio de
uma atividade econômica, disciplinar a questão da
preservação e da conservação ambiental. Essa é a
forma responsável de se exercer uma fiscalização
num país como o nosso, de extensão continental. É
impossível se imaginar uma fiscalização eficiente rea-
lizada somente por intermédio dos órgãos de fiscali-
zação ou de repressão da atividade predadora. É ne-
cessário um trabalho de educação, sobretudo para in-
serir a atividade econômica nas áreas consideradas
de interesse ambiental, mesmo porque facilita o tra-
balho de fiscalização e de preservação.

Temos no turismo o maior gerador de empre-
gos, em quantidade e diversidade também variáveis,
proporcionando oportunidade de emprego do menos
qualificado ao mais sofisticado dos profissionais. E é
importante, do ponto de vista ambiental, oferecer à
população daquela região outras alternativas de so-
brevivência, o que acarretará um resultado funda-
mental para o Brasil sob todos os aspectos.

Parabenizo, portanto, V. Exª, Senador Jefferson
Péres, pelo seu parecer. Espero que essa experiên-
cia positiva se estenda a outras regiões, visto que o
Brasil tem um grande patrimônio, com um grande
apelo internacional.

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

em discussão. (Pausa)
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra ao Senador Paulo Hartung, para discutir.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para dis-

cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, inicialmente, quero manifestar o inte-
gral apoio do PPS a esse projeto, parabenizando o
Senador Jefferson Péres pela apresentação desse
trabalho que, mais uma vez, foi feito com tanto zelo.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
aproveito esta oportunidade para saudar a presença

neste Senado do Suplente de Senador, Senador Ge-
raldo Lessa, agora no exercício do mandato, repre-
sentando o Estado de Alagoas. Conheci S. Exª na
época em que eu exercia o cargo de Diretor no
BNDES. Naquela ocasião, tive a oportunidade de ad-
mirar suas idéias e o seu pensamento sobre a ques-
tão ambiental e energética do País.

Por isso, cumprimento o Senador Geraldo Les-
sa, que, discretamente, usou a tribuna pela primeira
vez como Senador. Desejo que esse período em que
participará dos trabalhos do Senado seja riquíssimo.
O Estado de Alagoas, que tem brilhado aqui, nesta
Casa, com a vibrante atuação da Senadora Heloisa
Helena, será enriquecido com a presença de S. Exª,
que está substituindo nosso valoroso Colega, o Sena-
dor Teotônio Vilela.

O Senador Geraldo Lessa colaborará com os
trabalhos desta Casa, trazendo novas idéias, novos
pensamentos, confirmados por essa importante refle-
xão sobre a questão ambiental, particularmente no
momento em que vivemos o drama da Baía da Gua-
nabara.

Este é um momento importante para que as
pessoas que estudam essa área possam dar uma
contribuição para o País, trazendo uma reflexão séria
sobre a questão energética, que tive a oportunidade
de conhecer, pelo menos parcialmente.

Fica aqui a minha saudação pessoal ao Sena-
dor Geraldo Lessa, pela amizade que nos liga, e a sa-
udação do meu Partido, o PPS, que também participa
deste momento.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua
em discussão a matéria.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Alberto Silva, para discutir.

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB – PI. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, também me solidarizo com essa pro-
posta de empréstimo ao Ministério do Meio Ambiente
para o desenvolvimento do turismo na região Amazô-
nica.

De tudo o que foi dito, apenas complemento di-
zendo que essa é uma forma não somente de criar
novos empregos naquela região tão distante, mas,
também, a garantia de fiscalização do seu uso, visto
que não há, até o momento, nenhuma regra discipli-
nando essa atividade turística no que diz respeito à
preservação do meio ambiente.

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 449



Apresento, portanto, o meu voto favorável à ma-
téria.

Aproveito este momento, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, para informar que, oportunamente,
convocarei companheiros da Bancada do Piauí e do
Maranhão para apresentarmos uma proposta que in-
clua recursos semelhantes para o desenvolvimento
de uma região quase desconhecida e com um poten-
cial turístico tão importante quanto o da Região Ama-
zônica, reduzido em escala menor. Trata-se do delta
do rio Parnaíba.

São 78 ilhas de mar aberto, o terceiro do mundo,
já que são três os existentes no mundo: o delta do
Mecong, do Nilo, e do rio Parnaíba, que divide o Esta-
do do Maranhão e do Piauí.

Neste momento, lembro que oportunamente tra-
rei a esta Casa, juntamente com a Bancada do Mara-
nhão, proposta semelhante para que o delta do rio Par-
naíba também seja objeto de um recurso semelhante,
para geração de empregos e para oportunidade de se
conhecer aquele maravilhoso pedaço do Brasil.

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

a discussão da matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encer-

ro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado. A matéria vai à Comissão Diretora

para a redação final.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora

oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução
nº 5, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Cacildo Maldaner.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 36, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 5, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 5, de 2000, que autoriza a
União a contratar operação de crédito externo no va-
lor equivalente a até US$11,000,000.00 (onze mi-
lhões de dólares norte-americanos), de principal, en-
tre a República Federativa do Brasil e o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID, destinada a fi-
nanciar, parcialmente, o Programa de Desenvol-
vimento do Turismo na Amazônia Legal –
PROECOTUR, cuja execução compete à Secretaria

de Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio
Ambiente.

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de janeiro
de 2000. – Geraldo Melo, Presidente – Eduardo Su-
plicy, Relator – Carlos Patrocínio – Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 36, DE 2000

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re-
gimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO Nº , DE 2000

Autoriza a União a contratar opera-
ção de crédito externo no valor equivalen-
te a até US$11,000,000.00 (onze milhões
de dólares norte-americanos), de princi-
pal, entre a República Federativa do Bra-
sil e o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – BID, destinada a financiar, par-
cialmente, o Programa de Desenvolvimen-
to do Turismo na Amazônia Legal –
PROECOTUR, cuja execução compete à
Secretaria de Coordenação da Amazônia,
do Ministério do Meio Ambiente.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a contratar opera-

ção de crédito externo no valor equivalente a até
US$11,000,000.00 (onze milhões de dólares nor-
te-americanos), de principal, entre a República Fede-
rativa do Brasil e o Banco Interamericano de Desen-
volvimento – BID, destinada a financiar, parcialmente,
o Programa de Desenvolvimento do Turismo na Ama-
zônia Legal – PROECOTUR, cuja execução compete
à Secretaria de Coordenação da Amazônia, do Minis-
tério do Meio Ambiente.

Art. 2º A operação de crédito mencionada no art.
1º apresenta as seguintes características financeiras:

I – devedor: República Federativa do Brasil/ Mi-
nistério do Meio Ambiente;

II – credor: Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – BID (Washington/EUA);

III – valor: até US$11,000,000.00 (onze milhões
de dólares norte-americanos);

IV – prazo: aproximadamente vinte anos;
V – carência: aproximadamente três anos e seis

meses;
VI – juros: taxa anual determinada, para cada

semestre, pelo custo dos Empréstimos Qualificados
tomados pelo BID durante o semestre anterior,
acrescido de uma margem que o BID fixará periodica-
mente de acordo com sua política sobre taxa de juros,
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incidente sobre os saldos devedores diários do em-
préstimo;

VII – comissão de crédito: até 0,75% a.a (seten-
ta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado, contada a partir de sessenta dias
da assinatura do Contrato;

VIII – recursos para inspeção e supervisão ge-
ral: até US$110,000.00 (cento e dez mil dólares nor-
te-americamos) – 1% (um por cento) do valor da
operação;

IX – prazo para desembolso: quatro anos, con-
tado a partir da data da assinatura do Contrato;

X – condições de pagamento:
a) do principal: em até trinta e quatro prestações

semestrais, consecutivas e tanto quanto possível
iguais, a primeira seis meses após a data prevista
para final do desembolso do empréstimo, cujo prazo é
de três anos a partir da assinatura do Contrato, e a úl-
tima até vinte anos após a assinatura do Contrato;

b) dos juros: semestralmente vencidos, a prime-
ira seis meses após a assinatura do Contrato;

c) da comissão de crédito: semestralmente
vencida;

d) dos recursos par a inspeção e supervisão ge-
ral: desembolsados do valor do financiamento em
prestações trimestrais tanto quanto possível iguais,
ingressando na conta do BID independentemente de
solicitação do mutuário.

Art. 5º A autorização concedida por esta resolu-
ção deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imedia-
ta 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 (Geraldo Melo) – Esgota-

das as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr.

1º Secretário em exercício, Senador Cacildo Maldaner.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 130

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Dirijo-me a V. Exªs para solicitar seja atribuído o
regime de urgência, de acordo com os termos do § 1º
do art. 64 da Constituição Federal, ao Projeto de Lei
que tramita no Senado Federal com o nº 37, de 1996
(nº 2.891/92 na Câmara dos Deputados), que “Dispõe
sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da po-
luição causada por lançamento de óleo, substâncias
nocivas e outros poluentes em águas sob jurisdição
nacional, e dá outras providências”, encaminhado ao
Congresso Nacional com a Mensagem nº 175, de
1992.

Brasília, 25 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com re-
ferência à Mensagem que acaba de ser lida, a Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 37, de 1996 (nº 2.891/92, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização
da poluição causada por lançamento de petróleo e
seus derivados e outras substâncias nocivas em
águas sob jurisdição nacional e dá outras providênci-
as, objeto da referida Mensagem, passa a tramitar, a
partir desta data, em regime de urgência, 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 Presidência comunica ainda ao Plenário que o
referido Projeto passa a integrar a pauta da convoca-
ção extraordinária do Congresso Nacional, de acordo
com o item nº 2 da Mensagem nº 1.294, de 1999-CN.

A matéria foi despachada às Comissões de
Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, sendo que a primeira Comissão já proferiu seu
Parecer. Nessas condições, o Projeto, de acordo com
o art. 122, II, b, combinado com o art. 375, I, do Regi-
mento Interno, poderá receber emendas, pelo prazo
único de cinco dias úteis, perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a partir de ama-
nhã, dia 28.01.2000.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr. Presi-
dente, gostaria de fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será inscrito. No entanto a Senadora Marina Silva já
está inscrita para fazer uso da tribuna, na condição de
Líder, razão pela qual solicito que V. Exª aguarde a in-
tervenção da referida Senadora.

Senadora Marina Silva, V. Exª tem a palavra.
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A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ouvi a breve comunicação feita
pela Senadora Heloisa Helena, que fazia referência
inclusive ao pronunciamento do Senador do Rio
Grande do Sul, Pedro Simon, quanto às palavras odi-
osas e politicamente autoritárias de que, costumeira-
mente, o Deputado Bolsonaro lança mão para colocar
os seus posicionamentos políticos em relação às
mais diferentes pessoas e até a instituições deste
País.

Não é à-toa que ele diz que o Presidente da Re-
pública deveria ser fuzilado. Tenho divergências com
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas como
pacifista que sou, como democrata que sou, jamais
defenderia o fuzilamento de quem quer que seja. Um
homem que faz tal afirmação em relação ao Presiden-
te da República, um homem que se refere da maneira
como o fez ao padre torturado do Estado da Senado-
ra Heloisa Helena, a sociedade por si só já dispõe de
elementos suficientes para julgar.

De sorte que são injustas as acusações feitas
contra o Deputado José Genoíno Neto, homem que
tem prestado um serviço de alta relevância à demo-
cracia deste País, um homem que tem credibilidade.
Alguns podem até discordar politicamente de suas te-
ses, mas do ponto de vista da sua contundência, da
sua competência, do compromisso com seus ideais,
todos o respeitam, de norte a sul deste País. S. Exª
não precisa ficar se explicando em relação a acusa-
ções levianas que, muitas vezes, são lançadas contra
os que tiveram a coragem de enfrentar a ditadura.

Começo a perceber que o Deputado Bolsonaro,
talvez em função de os seus projetos não entrarem no
mérito de sua discussão ou porque não os apresenta,
usa desse tipo de verborragia para atacar as pessoas
e conseguir um palanque. Não devemos dar esse pa-
lanque ao Deputado Bolsonaro.

A vida do Deputado José Genoíno, o seu traba-
lho, todo o compromisso que teve durante o enfrenta-
mento da ditadura falam por si só. Sabemos e conhe-
cemos o quão é importante a ação política e o quão é
respeitado o Deputado José Genoíno Neto. De sorte
que considero injustas as acusações.

O nosso tratamento ao Deputado Jair Bolsonaro
deve estar sempre inscrito no âmbito do respeito,
como disse o próprio Deputado José Genoíno ao De-
putado que o acusava, de que S. Exª se relaciona
com o Deputado nos limites do decoro parlamentar,
que S. Exª preza por tal decoro. Quero aqui fazer mi-
nhas as palavras do Deputado José Genoíno. Jamais
utilizaria de meios ou de formas que ferissem o deco-

ro parlamentar, muito embora sabendo que o Deputa-
do e o Senador têm a imunidade em relação às suas
palavras. No entanto, não pode lançar mão das mes-
mas para fazer acusações levianas. Não advogo ja-
mais a imunidade para práticas dessa natureza.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta
manhã, gostaria de trazer à tribuna algo que conside-
ro...

O Sr. Paulo Hartung (PPS – ES) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senadora?

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – V. Exª
me permite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Con-
cedo o aparte ao nobre Senado Paulo Hartung.

O Sr. Paulo Hartung (PPS – ES) – Muito rápido,
Senadora Marina Silva, antes que V. Exª mude o as-
sunto. Tanto eu quanto o Senador Sérgio Machado
queremos participar da primeira parte do pronuncia-
mento, no sentido de nos solidarizar com V. Exª, com
as palavras que V. Exª proferiu, e ao mesmo tempo
expressar a nossa admiração pela trajetória pessoal
e política do Deputado José Genoíno. Um jovem ide-
alista, que sonhou com um País melhor, livre e demo-
crático e que foi à luta – evidentemente, faço parte de
uma outra geração, que também já tinha outras con-
cepções políticas na forma de enfrentar o regime mili-
tar. Efetivamente, participou da reconstrução da de-
mocracia no nosso País e que, mais do que isto, veio
participar das instituições políticas e, hoje, segura-
mente, o nobre Deputado José Genoíno – que cari-
nhosamente chamo de Genoíno – é uma das figuras
que marcam a vida do Parlamento brasileiro, que
marcam a vida do debate nacional e que intervêm no
debate nacional. É um orgulho, inclusive, para o Parti-
do de V. Exª; mais do que isso, para as instituições
políticas e para boa política que se pratica no País.
Associo-me às palavras de V. Exª. Acho que, neste
momento, devemos falar. Devemos ter um posiciona-
mento claro e transparente. Tenho certeza de que falo
em meu nome, em nome de uma geração que lutou
pela derrubada da ditadura e em nome do Partido que
tenho orgulho de representar, o PPS, aqui no Senado
da República. Era este o aparte que queria fazer. Mui-
to obrigado.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – No-
bre Senador, agradeço o aparte de V. Exª e o incorpo-
ro ao meu pronunciamento.

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

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
permite um aparte?
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A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Não
fiquei atenta para ver a ordem dos Srs. Senadores
que me solicitaram um aparte, mas me parece que foi
o Senador Sérgio Machado. Em seguida, ouvirei os
Srs. Senadores Bello Parga e Pedro Simon.

O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – Senado-
ra Marina Silva, é uma satisfação muito grande poder
aparteá-la, eu que fui companheiro do Deputado José
Genoíno na Câmara, durante quatro anos. Tivemos
divergências, mas o Deputado José Genoíno, meu
conterrâneo, sempre lutou no terreno das idéias,
sempre defendeu os seus princípios, e é disso que
precisamos. É isso que engrandece o País, ao contrá-
rio do comportamento do Deputado Jair Bolsonaro,
que foge à ordem pedindo para fuzilar um Presidente
da República, que ataca um companheiro, pessoa
que não tem nenhum decoro parlamentar e nem acha
que a ética seja um princípio básico. Então, não nos
podemos conformar com o comportamento desse
Deputado, porque foge a qualquer regra básica de
convivência, de disputa e de luta democrática, que é o
que temos de preservar. É uma semente que está en-
raizada no nosso País e tem de ser cada vez mais
profunda. Então, essa atitude do Deputado Jair Bol-
sonaro, não só contra o Presidente da República,
mas agora contra o companheiro José Genoíno, tem
o nosso maior repúdio, e aqui falo em meu nome pes-
soal e em nome da Liderança do PSDB.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço a solidariedade de V. Exª ao Deputado
José Genoíno, e incorporo o seu aparte ao meu pro-
nunciamento.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senadora
Marina Silva, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Com
prazer, ouço V. Exª, Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Nobre Se-
nadora, não poderia deixar de trazer a minha solidari-
edade total e absoluta ao Deputado José Genoíno.
Genoíno é um patrimônio nosso, um livro que merece
uma biografia, uma pessoa que tudo o que faz, faz
com autenticidade. S. Exª lutou, acreditou na guerri-
lha, atirou-se no meio da floresta, foi um herói lutando
por aquilo que defendia, o seu País e a democracia
no seu País. Sofreu e foi torturado. Quantas vezes,
por questão infinitamente menor, o cidadão fica aba-
lado na sua estrutura e necessita tratar-se com psi-
quiatra permanentemente. O Deputado José Genoí-
no é uma criatura excepcional, hoje, deu a volta por
cima, é um homem de bem com a vida, o principal
responsável pela nossa aproximação com os milita-
res. Nas horas difíceis que atravessamos nos últimos

tempos, quem tem feito a ligação e dialogado com os
militares, no Congresso Nacional, é exatamente ele.
Dentro do Congresso Nacional, Genoíno é a voz do
entendimento, a voz do bom-senso. São inúmeras as
vezes, quer na Câmara dos Deputados, quer nas ses-
sões do Congresso Nacional, que, quando parece
não haver chance alguma de entendimento, o enten-
dimento sai de Genoíno. É uma pessoa que tem cora-
gem de expor as sua idéias, inclusive, internamente,
dentro do PT, defendendo seus pontos de vista, seu
pensamento, a sua filosofia. Olha, se este País e nós,
aqui no Congresso Nacional, tivéssemos muitos ”Ge-
noínos“, teríamos chegado a entendimentos a respei-
to de questões que, lamentavelmente, queremos e
não conseguimos. Como queremos e não consegui-
mos, na questão da fome, encontrar uma solução;
como queremos e não conseguimos, em tantas e tan-
tas propostas, ter um entendimento. Com o Genoíno,
a gente consegue. Na CPI do Impeachment, a figura
dele foi fundamental – o Senador Suplicy que nos
diga – na hora do diálogo, na hora do entendimento,
na hora da busca das soluções que encontramos. Te-
nho muito carinho e muito respeito pela figura do Ge-
noíno, exemplo para todos nós de como uma pessoa
pode passar o que ele passou, dar as voltas que deu
e transformar-se em uma grande referência nacional.
Com toda sinceridade, considero o Deputado Genoí-
no uma referência nacional. Independente de partido,
ele fala com equilíbrio e lógica, buscando o entendi-
mento mundial, que é exatamente a paz, o respeito e
a reciprocidade. Com toda a sinceridade, esse tal de
Bolsonaro, na verdade, quer aparecer no jornal.
Então, quando pede para fuzilar o Presidente, ele
quer uma manchete; ele não fala mal de um Pedro Si-
mon, porque não aconteceria nada; fala mal de um
Genoíno, porque todo mundo protesta e grita. Mesmo
assim, temos de hipotecar o nosso abraço, o nosso
carinho e o nosso afeto a essa figura extraordinária
do Congresso e da vida política brasileira, o Deputa-
do José Genoíno. Muito obrigado.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Exª, incorporando-o ao meu
pronunciamento. Como sempre, V. Exª consegue co-
locar os fatos da política brasileira com um misto de
política e poesia, o que nos honra muito, porque o De-
putado José Genoíno é realmente um patrimônio do
Partido os Trabalhadores.

A respeito do episódio, ocorrido agora pela ma-
nhã, ainda há pouco falei por telefone com o Deputa-
do José Genoíno, que me dizia: ”Marina, já nos colo-
camos aqui e achamos exatamente - ele falou o que o
Senador Pedro Simon acaba de dizer - que o Deputa-
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do Bolsonaro está querendo um palanque“. Sempre
que diz essas asneiras, consegue algum tipo de man-
chete. Infelizmente, há pessoas que usam desse me-
canismo de querer aparecer, mesmo que da forma
inadequada, da forma incorreta.

Eu teria muitos motivos para advogar aqui em
defesa do Deputado José Genoíno Neto, até porque
posso situar a contribuição que S. Exª deu ao Brasil,
circunscrevendo-a especificamente em determinada
geografia e em um ponto desse País, o meu pequeno
Estado do Acre, lá no Município de Xapuri. Quando
ninguém sabia quem era Chico Mendes, quando Ma-
rina Silva e Jorge Viana eram apenas meninos sonha-
dores, o Deputado José Genoíno Neto visitava o Acre
para discutir política, organizar partido, para organi-
zar o PT e defender teses. Desde a minha juventude
política, quando entrei no Partido dos Trabalhadores,
associei-me ao pensamento e à forma de operar poli-
ticamente do Deputado José Genoíno Neto. Assim,
sinto-me aqui, ainda não à altura do mestre, mas
como uma discípula de S. Exª.

S. Exª pediu que eu não desse à questão o trata-
mento que ele está querendo, falando apenas o pre-
tendia falar, sem dar ênfase a essa questão: ”Faça o
pronunciamento que ia fazer normalmente sobre os
índios, sobre a Petrobrás, sobre o que já ia falar.“ É
claro que isso faz parte da modéstia de uma pessoa
que aprendeu com a vida a colocar em primeiro lugar
os problemas do País, às vezes em detrimento até da
sua própria defesa pessoal e da defesa da sua honra.

Um aspecto que o Senador Pedro Simon abor-
dou e que realmente me admira muito no Deputado
Genoíno é o fato de, passando por tudo o que pas-
sou, não ser uma pessoa amargurada; interagindo
com S. Exª, sente-se uma leveza de espírito. Digo
isso porque o conheço há muito tempo, desde os
meus 19, 20 anos – hoje já estou com 42 –, e sempre
senti essa leveza de espírito no Deputado José Ge-
noíno, mesmo nos momentos de enfrentamento que
passou durante a época da ditadura e dentro do PT.
Temos uma vida política intensa, muitas vezes tensio-
nada, e S. Exª nunca tem medo de defender com cla-
reza as suas teses, muitas vezes incompreendidas
até mesmo dentro do seu próprio Partido. No entanto,
terminada a disputa, o Deputado José Genoíno é a
mesma pessoa com capacidade de dialogar, interagir
e de separar os problemas políticos dos pessoais,
convivendo pacificamente com aqueles que dele di-
vergem.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite V. Exª
um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senadora Ma-
rina Silva, eu não poderia nem aparteá-la, pois ape-
nas vou endossar o que já foi dito aqui a respeito da
conduta do Deputado José Genoíno. Em momentos
difíceis vividos no nosso País, estivemos em posi-
ções funcionais contrárias, reflexo muitas vezes da
postura do então idealista, se assim eu puder cha-
má-lo e V. Exª me permitir, Deputado José Genoíno.
Com o passar do tempo, sempre nos reencontramos
com as pessoas. Mantenho uma admiração pelo De-
putado José Genoíno, pela sua coerência, objetivida-
de e tranqüilidade, fazendo sempre projeções para o
futuro. S. Exª não tem – se eu pudesse assim dizer –
um recalque do passado que influencie seu compor-
tamento no futuro, ou seja, o Deputado José Genoíno
não desmerece as pessoas que, no passado, foram,
em tese, ”inimigas“. S. Exª é um pacifista permanen-
te, na busca de um futuro melhor para a sociedade.
Podemos não concordar com algumas teses levanta-
das por S. Exª, mas não se pode desmerecer o seu
trabalho, que é sério. S. Exª tem procurado, com ho-
nestidade, apresentar-se contra algumas radicaliza-
ções dentro do próprio Partido que representa, na Câ-
mara. S. Ex.ª tem enfrentado com coragem essas ra-
dicalizações. Suas opiniões, às vezes, são coerentes
com a opinião da maioria dos Parlamentares e – por
que não dizer – do próprio povo que nos trouxe a esta
Casa. Com todo o respeito, gostaria de deixar regis-
trada a admiração que tenho pelo comportamento
sempre coerente do Deputado José Genoíno.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço a V. Exª pelo seu aparte e o incorporo ao
meu pronunciamento.

Peço à Mesa um pouco de complacência, por-
que já estou concluindo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Con-
cedo o aparte agora ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Farei
o aparte mais ao final, porque a Senadora Marina Sil-
va ainda tem uma importante informação a registrar,
Sr. Presidente.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, existe um provérbio na Bíblia que diz que
tudo concorre para o bem daqueles que amam a
Deus. Eu, de certa forma, ousaria parodiar o que é
dito pela Bíblia e dizer que tudo concorre para o bem
daqueles que fazem o que é certo.
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O Deputado Bolsonaro foi à tribuna hoje pela
manhã, fez acusações ao Deputado José Genoíno,
ofendendo-o. Mas, de repente, S. Ex.ª faz com que o
Congresso Nacional preste uma homenagem ao De-
putado José Genoíno pela boca do Líder do PSDB,
por representantes do PFL, do PMDB, do Bloco de
Oposição. De sorte que tudo concorre para o bem da-
queles que fazem o bem. Então, pensando em fazer o
mal, S. Ex.ª acabou proporcionando uma homena-
gem à justa atuação do Deputado José Genoíno du-
rante o decorrer de toda a sua trajetória.

Eu disse que iria tratar de dois assuntos: um era
esse – e agradeço a colaboração dos Colegas, que
me ajudaram a fazer a defesa da honra do nosso Lí-
der na Câmara dos Deputados – e o outro é algo que
vem acontecendo no Estado da Bahia.

Ontem pela manhã, recebi uma comissão de ín-
dios Pataxós, da Bahia, acompanhada do líder Macu-
xi, José Adalberto, de Roraima, que vieram buscar
apoio e exigir providências para uma situação de bru-
tal injustiça. Uma população de cerca de dois mil índi-
os está presa em suas próprias terras, acuada por po-
liciais que estão cercando toda a área, sem permitir,
inclusive, que essas pessoas tenham a liberdade de
sair para fazer a venda do seu artesanato. Já houve
um caso de violência dentro da comunidade, com o
assassinato de dois PMs, que, com certeza, pode ter
sido um levante dos próprios fazendeiros para colo-
car a PM contra os índios daquela comunidade.

Embora não haja tempo para fazer a leitura
completa do documento, Sr. Presidente, providências
devem ser tomadas imediatamente no Estado da Ba-
hia, para que as pessoas que vêm sofrendo todo o
tipo de constrangimento, insultos e humilhações por
parte de autoridades que estão usando do poder pos-
sam ter o devido respeito e acompanhamento da Fu-
nai no que concerne às suas terras, que já foram de-
marcadas e estão identificadas, faltando apenas a in-
denização para os supostos proprietários que estão
reivindicando aquela área, já que, historicamente, as
terras são dos índios, e eles não podem continuar vi-
vendo nessa situação de insegurança a que estão
submetidos.

A terra indígena, como falei anteriormente, já foi
identificada, mas, na noite do dia 17 de novembro
passado, houve um conflito com a Polícia Militar. Nes-
se sentido, providências devem ser tomadas imedia-
tamente por parte da Funai. E o Dr. Marés, Presidente
da Funai, conhecendo o problema e sendo uma pes-
soa que tem todo o cuidado em relação aos conflitos
que estão acontecendo neste País, tem encaminha-
do devidamente o processo de identificação e demar-

cação das terras indígenas e tem interagido no senti-
do de serenar o conflito, mas faltam-lhe as condições
para o encaminhamento mais apropriado e para os
resultados desejáveis. Portanto, precisamos lutar
para que os recursos necessários para a viabilização
da indenização das terras já demarcadas possam
ocorrer, sob pena de que esses índios pataxós conti-
nuem sendo humilhados, vilipendiados, presos e tor-
turados, como está ocorrendo, inclusive com grupos
de fazendeiros, colocando a população branca contra
os índios, que estão sendo espancados quando vão à
cidade fazer compras ou vender os seus produtos,
como é o caso da farinha ou do artesanato.

Quero, então, solidarizar-me inteiramente com
aquela comunidade que não suporta mais a opressão
a que estão submetidos. As várias lideranças vieram
até Brasília e estão fazendo uma peregrinação à Fu-
nai, ao Ministério da Justiça e ao próprio Congresso,
no sentido de pedir apoio.

Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Fazen-

do soar a campainha.)
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.

Presidente, já estamos concluindo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-

nadora Marina Silva, V. Exª relata um episódio impor-
tante em que os índios estão procurando resguardar
os seus direitos de cidadãos brasileiros. Aproveitando
o pronunciamento de V. Exª, como Líder do Bloco do
Partido dos Trabalhadores, gostaria de registrar que,
neste instante, está ocorrendo um episódio gravíssi-
mo no centro de São Paulo, na rua Líbero Badaró, no
prédio do Banco Nacional, que está sob intervenção
do Banco Central. Oitenta famílias do Movimento
Pela Moradia ocuparam aquele prédio e vêm tentan-
do dialogar com a Caixa Econômica Federal e com o
Banco Central sobre a possibilidade de uma negocia-
ção para o seu direito à moradia. As famílias estavam
solicitando dos Governos Estadual e Federal a possi-
bilidade de um diálogo. Mas o Banco Central havia in-
formado, na semana passada, que não poderia reali-
zar qualquer negociação porque o prédio teria que
ser leiloado em benefício dos credores ou proprietári-
os da massa falida. Hoje de manhã, no entanto, eu
próprio conversei com o Secretário de Habitação, que
me informou que estaria procurando alguma alternati-
va. Mas, infelizmente, cinco minutos depois, inici-
ou-se uma confusão, pois uma tropa de choque de
dezenas de policiais militares ingressou no edifício
com bombas de gás lacrimogênio, e estão lá, neste
instante, as famílias, incluindo crianças, numa situa-
ção extremamente tensa. O nosso apelo é o mesmo
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que eu havia feito hoje de manhã, porque o próprio
Movimento Pela Moradia havia dito que sairiam paci-
ficamente, se o Governador Mário Covas e o Secretá-
rio de Habitação e Segurança assegurassem um abri-
go. Quero também registrar a minha solidariedade ao
Deputado José Genoíno diante das afirmações, total-
mente inadequadas e inverídicas, colocadas pelo De-
putado Jair Bolsonaro. Quero aqui registrar que o De-
putado José Genoíno constitui um dos maiores Parla-
mentares da história do Congresso Nacional. Desde
1983, quando me tornei seu Colega, na Câmara dos
Deputados, e em todos os 20 anos do Partido dos
Trabalhadores S. Ex.ª tem sido uma pessoa exem-
plar, e não é à-toa que está sendo considerado um
dos possíveis candidatos do Partido dos Trabalhado-
res à Presidência da República ou, como ele próprio
se expressou hoje no Bom-Dia Brasil, ao Governo do
Estado de São Paulo. Tenho certeza de que o Depu-
tado José Genoíno em muito contribuirá para o en-
grandecimento de nosso Partido e para que o Brasil
se torne uma Nação efetivamente justa, como, aliás,
foi sempre o tema maior de sua campanha: a constru-
ção de um Brasil justo. Muito obrigado.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Eduardo Su-
plicy. Para concluir, Sr. Presidente, gostaria apenas
de fazer uma observação: se de um lado temos situa-
ções de injustiça sendo praticadas contra os índios da
Bahia, do Mato Grosso do Sul, do Nordeste, enfim,
das várias regiões do País; por outro, temos aqueles
que já estão completamente desprovidos de qualquer
meio de sobrevivência, constituindo-se num batalhão
de sem-tetos, que ocupam prédios públicos – como
acaba de relatar o nobre Senador Eduardo Suplicy.

E só podemos chegar à conclusão de que o di-
recionamento da força para manter a injustiça sempre
ocorre do lado daqueles que precisariam da lei e da
Polícia para salvaguardar os seus interesses, já que
fazem parte do lado mais frágil da cadeia social, que
facilmente se rompe por se sentir indefesa. Mas toda
a força, toda a ação é voltada para atender aos fazen-
deiros e aos interesses espúrios daqueles que, con-
trariamente à vontade da maioria dos despossuídos
deste País, ousam entrar na Justiça com ação de
despejo, à revelia da Constituição, que garante a to-
dos o direito a uma moradia justa, à saúde e à educa-
ção, como muito bem tem advogado aqui a nossa
querida Senadora Heloisa Helena.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA MARINA SILVA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Recebi hoje
pela manhã, uma comissão de índios e índias Pataxó, da Bahia,
acompanhados do líder Macuxi José Adalberto, de Roraima, que
vieram buscar apoio e exigir providências para uma situação de
brutal injustiça: uma população de cerca de 2.000 pessoas está
ilhada em suas próprias terras, acuada por pistoleiros e efetivos da
polícia militar do estado da Bahia, sofrendo todo tipo de constran-
gimento, insultos, humilhações e até graves agressões físicas.

Ocupando terras indígenas já identificadas e tidas oficial-
mente como suas por direito, os Pataxó de Pau Brasil, tiveram
sua aldeia invadida, na noite de 17 de novembro passado, pela
polícia militar, com um efetivo de cerca de 400 homens, com dis-
paros de armas de fogo, o que resultou na morte dos policiais mi-
litares Deusmar Barreto e Jonivaldo da Silva, em condições ainda
não esclarecidas.

A partir de então, pistoleiros e policiais executam trágica
campanha pela expulsão dos Pataxó daquelas terras: espalham
folhetos e cartazes pela cidade, insuflando a população não ín-
dia contra os direitos indígenas e fazem ameaças fielmente
cumpridas.

Segundo o cacique Gerson de Souza Melo, fazendeiros e
policiais prometeram queimar o carro que servia ao serviço de
saúde indígena, e cumpriram; disseram que atacariam o ônibus
que transporta índios estudantes à escola, cumpriram, apedrejan-
do o veículo com passageiros; ameaçaram surrar a irmã do caci-
que Gerson, fizeram-no, quando ela foi à cidade levando alguns
produtos para comercializar na feira.

Sem qualquer constrangimento, pistoleiros invadiram um
hotel, fortemente armados, para coagir dois funcionários da Funai
que ali se hospedavam. Barreiras policiais diariamente revistam
carros, índios e funcionários da Funai em trânsito na estrada de
acesso à aldeia. Não raro atiçam seus cães amestrados contra
os índios na estrada ou contra crianças índias dentro da aldeia,
na ausência de seus pais.

O líder Gerson Pataxó, teve de usar muita astúcia para
despistar os policiais militares e pistoleiros e conseguir chegar a
uma reunião especial na Assembléia Legislativa, em Salvador,
onde denunciou a situação de seu povo.

Tão logo deixou a Assembléia, em carro da Funai, foi bar-
rado pela polícia militar, algemado e levado preso, a pretexto de
um remoto processo criminal – em que fora acusado de tentativa
de homicídio – arquivado por absoluta falta de provas.

Preso em cubículo imundo nos primeiros dias, depois
transferido para instalações da Polícia Federal, passou 8 dias de
maus-tratos e humilhações, além da injusta privação da liberdade
com todas as previsíveis conseqüências daí decorrentes em rela-
ção à sua família e a seu povo.

Os fatos aqui mencionados são apenas alguns do muito
que vem sofrendo aquele povo Pataxó no município baiano de
Pau Brasil.

Os Pataxó sofrem perseguições e massacres desde a che-
gada dos portugueses, há 500 anos.

Em 1926, conquistam a delimitação de uma reserva com
54 mil hectares de terras distribuídas nos municípios de Pau Bra-
sil, Itajaú do Colônia e Camacan. Em 1938 essas terras foram de-
marcadas.

Na década de 70 o governo estadual baiano distribui títu-
los de propriedade a fazendeiros não índios, naquelas terras Pa-
taxó.

Apenas em 1982 a Funai exige, com uma ação na Justiça,
a anulação de tais títulos.
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Desde então, 13 líderes indígenas foram assassinados e
até hoje não se identificou autores desses crimes.

Cansados de esperar a morosa Justiça, sem meios de ga-
rantir o direito às terras delimitadas desde 1926 e demarcadas
desde 1938, os Pataxó Hã-Hã-Hãe tentam retomar suas terras a
partir de 1982, dando início a uma nova fase de intensa luta em
que têm por adversários fazendeiros não índios e o aparato poli-
cial do estado da Bahia.

A tentativa mais recente dessa retomada deu-se em no-
vembro passado, numa área de 2 mil hectares de terras de seu
território tradicional, invadidas por 10 fazendas e dilapidadas pela
prática agrícola equivocada ali efetuada nas últimas décadas.

Então, apesar do caráter pacífico da reocupação, o gover-
no do estado da Bahia decide impedir a ação dos Pataxó, envian-
do a sua polícia militar àquela área.

O resultado são os fatos aqui já descritos, envolvendo ex-
cessivo efetivo militar, tecnicamente despreparado e legalmente
desautorizado para intervir em questões indígenas.

A Funai, hoje sob a presidência do Sr. Carlos Marés, co-
nhecendo o problema, tem encaminhado devidamente o proces-
so de identificação e demarcação das terras indígenas, e tem in-
teragido positivamente no sentido de serenar o conflito, mas fal-
tam-lhe as condições para o encaminhamento mais apropriado e
para os resultados desejáveis.

Essa impossibilidade diz respeito especialmente ao paga-
mento das indenizações aos fazendeiros e chacareiros pelas
benfeitorias de boa-fé efetuadas nas terras indígenas, que o go-
verno estadual distribuiu a não-índios, há anos, ilegalmente.

O moroso processo de identificação e demarcação das ter-
ras indígenas, especialmente naquela região, não é mais o pro-
blema. Ali, como em muitas outras regiões baianas, como em
Mato Grosso do Sul e em vários outros pontos do Brasil, o confli-
to se alimenta da falta de recursos aportados para o pagamento
das benfeitorias de boa-fé.

A falta do justo pagamento, coloca pequenos produtores
agrícolas contra índios desassistidos, numa luta sem sentido, de
perdas e danos para ambos os lados, para lucro apenas daque-
les a quem interessa acumular poder sobre as extensas, ricas e
desocupadas terras rurais brasileiras.

Também foram designados para apoiar a comunidade Pa-
taxó, pela Funai, o advogado Dr. Valdir Farias Mesquita e o cola-
borador especial Sr. Eduardo Almeida.

Acionada pela Funai, a Superintendência da Polícia Federal
recém-deslocou para Pau Brasil dois delegados especiais do De-
partamento de Ordem Política e Social – DOPS, os Srs. Dr. Caio
Christovan Ribeiro Guimarães e Dr. Valdinho Jacinto Caetano,
para chamar a atenção do Governo Estadual da Bahia para os
abusos praticados pela Polícia Militar naquela região, bem como
reforçar o apoio ao administrador da Funai, Cleto Antônio Lima e
Silva, da Delegacia Regional de Eunápolis.

Parlamentares sensíveis à causa indígena e o Ministério
Público estão, a partir de hoje, oficiando ao Ministério da Justiça
por providências efetivas pela solução do conflito e a segurança
das populações de Pau Brasil, o que inclui a necessária agilidade
na conclusão dos processos de desapropriação nas terras indíge-
nas com o pagamento das devidas indenizações.

Contudo, o que ainda não está bem esclarecido é a impu-
nidade com que atuam criminosamente pistoleiros e policiais mili-
tares, há alguns anos, contra as populações indígenas em geral
e, em particular o povo da aldeia Caramuru, em Pau Brasil.

Os casos criminosos contra nossos índios são muitos,
avolumam-se dia a dia. Mas não temos notícia de igual volume

de inquéritos policiais provocados pela Funai para buscar auto-
res, cúmplices, responsáveis. Ainda menos são os inquéritos
concluídos com penas aplicadas.

Portanto, ficam aqui muitas questões não esclarecidas, so-
bretudo no que se refere à conduta da polícia militar do estado da
Bahia:

Por que interveio a PM numa questão indígena, quando
essa competência é da polícia federal?

Por que a intervenção policial, na calada da noite, numa
ocupação que se fazia pacificamente? A quem se estava prote-
gendo?

Por que o efetivo policial de cerca de 400 homens teria
sido transportado até a área indígena em veículos de propriedade
particular?

Como e com que resultados foi feita a perícia técnica dos
corpos dos policiais mortos e do local onde foram encontrados?

Como está sendo efetuado o inquérito policial que apura
essas mortes?

Por que a polícia federal não intervém com efetivos sufici-
entes num conflito que envolve centenas de pistoleiros e policiais
militares contra a comunidade indígena que lhe cabe proteger?

E pensar que nossas crianças ouvem até hoje nas escolas
lições sobre remotos conflitos entre índios e portugueses, como
se esse primitivo estágio de opressão aos povos indígenas já fos-
se página morta de nossa história.

Durante o discurso da Sra. Marina Sil-
va, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência que é ocupa-
da pelo Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Con-
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
forme combinamos ontem na reunião com os Líderes
partidários, aproveito a oportunidade e apresento a V.
Exª o meu parecer sobre o projeto que proíbe a venda
e comercialização de armas no Brasil.

Encareço também a V. Exª que determine a sua
remessa à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, onde o projeto está tramitando. Não o apresen-
to diretamente à Comissão, em função de hoje não
estar havendo reunião daquela referida Comissão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER Nº , DE 2000

Da Comissão de Constituição Justi-
ça, e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado que proíbe a venda de armas
de munição em todo o território nacional.

Relator: Senador Renan Calheiros.

I – Relatório
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A Comissão de Constituição e Justiça recebeu,
para análise, o Projeto de Lei do Senado 292, de
1999, da autoria do Senhor Senador Gerson Camata
, que ”dispõe sobre o fabrico, depósito, trânsito e por-
te de arma de fogo e dá outras providências.“ Foram
apensados à esta proposta dois outros projetos ver-
sando sobre o mesmo tema : o Projeto de Lei do Se-
nado 386, do ilustre Senador Djalma Falcão (”acres-
centa dispositivos à Lei 9.437, de 20 de fevereiro de
1997, a fim de estabelecer critérios para o porte de ar-
mas de fogo) e ainda o Projeto de Lei do Senado 614,
de 1999, do nobre Senador José Roberto Arruda
(”proíbe a venda de arma de fogo e munição em todo
o território nacional, e dá outras providências“).

O Projeto de número 292, proposto pelo Sena-
dor Gerson Camata estabelece a proibição em todo o
território nacional do fabrico, o depósito, o porte, o
uso e o trânsito de armas de fogo, ressalvando deter-
minadas circunstâncias fixadas pelo projeto.

A proposta prevê que o Estado-Maior das For-
ças Armadas poderá emitir ”permissão especial, sem-
pre a título precário, para o fabrico de armas de fogo“
em duas hipóteses: ”para fins de exportação e para
uso das Forças Armadas e Policiais“. A propositura
remete ainda para o Estado-Maior das Forças Arma-
das a regulamentação para o ”trânsito e o porte das
armas fabricadas“.

Em seu artigo 3º, propõe o nobre Senador Ger-
son Camata, as punições para posse, guarda, uso e
transporte de armas divergentes daquelas delimita-
das no Projeto : detenção de 3 meses a 1 (hum) ano,
combinado com multa e, alternativamente, prestação
de serviços à comunidade.

O projeto 292, de 1999 estabelece o prazo de 90
(noventa) dias, a partir da vigência da lei, para devolu-
ção das armas que colidam com o estabelecido no
texto através de indenização em ”Letras do Tesouro,
mediante recibo“, prevendo ainda que o valor da inde-
nização seja fixado pelo Estado-Maior das Forças
Armadas.

Na Justificativa, o nobre Senador Gerson Ca-
mata argumenta que a ”onda de violência vem se
avolumando em nosso país, fartamente noticiada,
tem como um de suas principais causas a facilidade
de obtenção e uso de armas de fogo. O Estado não
pode se eximir de seu dever de manter a segurança
pública, reduzindo este perigo a um grau controlável“.

O segundo projeto (386, de 1999) do ilustre Se-
nador Djalma Falcão pretende ”acrescentar dispositi-
vos à Lei 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, a fim de
estabelecer critérios para o porte de armas de fogo“.

O projeto estabelece que o ”uso, o porte e a
guarda de armas de fogo são privativos das Forças
Armadas e das forças policiais, civis e militares, sem
que se admita qualquer exceção em razão de cargo
ou função“.

Pretende ainda o nobre Senador Djalma Falcão
que o ”uso, o porte e a guarda de armas de fogo por
funcionários de empresas de segurança e transporte
de valores poderão excepcionalmente ser autoriza-
dos, sempre a título precário, por ato do Ministério do
Exército, ficando tais empresas sujeitas ao controle
desse Ministério quanto às autorizações concedidas“.

A proposta agrava a pena e tenciona transfor-
mar o delito em crime hediondo, além de estabelecer
um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que o Mi-
nistério da Justiça e as Secretarias de Segurança Pú-
blica promovam o recolhimento das armas que este-
jam em desacordo com o estabelecido.

A proposta prevê ainda que o Presidente da Re-
pública, em casos de ”relevante interesse para segu-
rança nacional“, poderá ”estatizar temporariamente
fábricas de armas“, colocando-as sob a administra-
ção do Ministério do Exército.

O projeto prevê incentivos para conversão de
atividade, no prazo de 1 (hum) ano, a exportação da
produção, exceto para aquelas adquiridas pelas For-
ças Armadas e polícias civis e militares e fixa um pra-
zo de 90 (noventa) dias para que o Poder Executivo
elabore um plano detalhado de combate ao contra-
bando de armas de fogo.

Pondera o nobre Senador Djalma Falcão, em
sua justificativa, que a ”situação calamitosa da segu-
rança pública – praticamente insegurança – está a
merecer maior atenção do Poder Legislativo. O ex-
cesso de armas de fogo em situação ilegal é um dos
sintomas mais aparentes do problema; mas mesmo
armas em situação legal têm um impacto significativo
sobre a sociedade. Faz-se necessário desarmar a so-
ciedade; arma de fogo devem ser monopólio das for-
ças do Estado“.

A terceira proposta versando sobre o mesmo
tema (PLS 614, de 1999) é de autoria do ilustre Sena-
dor José Roberto Arruda e ”proíbe a venda de arma
de fogo e munição em todo o território nacional, e dá
outras providências“.

O projeto proíbe a comercialização e abre exce-
ções às Forças Armadas, aos órgãos de Segurança
Pública federais e estaduais, às guardas municipais,
aos órgãos de inteligência federal, às empresas de
segurança privada, regularmente constituídas.

A proposição obriga a uma vistoria periódica
nas armas em poder destes segmentos, a ser realiza-
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da pelo Ministério da Justiça e Forças Armadas, e de-
termina que elas tenham ”marca indelével que as dis-
tingam das não registradas“.

Pretende ainda o ilustre Senador José Roberto
Arruda que, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
após a vigência da Lei, as armas sejam devolvidas, me-
diante indenização para as regularizadas, às unidades
das Forças Armadas, da Polícia Federal ou Civil.

Estabelece ainda a proposta que as empresas
de transporte aéreo, ferroviário, marítimo, fluvial ou
lacustre que, por qualquer meio, faça, promova ou
permita o transporte de arma de fogo ou munição sem
a devida autorização ou com inobservância das nor-
mas de segurança poderão ser multadas com valores
entre R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e 200.000,00
(duzentos mil reais); sendo a mesma punição prevista
para publicidade de armas.

O projeto, ora em discussão, agrava o delito de
porte ilegal de armas e fixa pena de 1 (hum) a 2 (dois)
anos de reclusão e multa. A pena é agravada em 50%
se for o crime praticado por servidor público e nos ca-
sos de reincidência.

Argumenta o ilustre Senador José Roberto Arru-
da que ”as recentes cenas de violência a que temos
assistido, sejam em assaltos, em escolas e até mes-
mo em cinemas, poderiam ser evitadas desde que
houvesse restrição ao uso das armas de fogo, ora su-
gerido neste projeto“. Acrescenta ainda o Senador
José Roberto Arruda que ”este mecanismo, sem dúvi-
da, irá propiciar ao cidadão maior segurança e tran-
qüilidade, por meio do efetivo controle das armas de
fogo no território nacional, a exemplo de países como
Japão, França e Inglaterra, que estimulam o desar-
mamento“.

A esta proposta foram apresentadas 4 emen-
das: uma dos ilustre Senador e ex-ministro da Justiça,
Bernardo Cabral, suprimindo a punição para as em-
presas de transporte, prevista no inciso I, do art. 3º,
tendo em vista a impossibilidade de fiscalização por
parte das empresas; 3 emendas do nobre colega, Se-
nador Romeu Tuma. A primeira, que desobriga da de-
volução as armas de propriedade dos militares das
Forças Armadas, desde que devidamente regulariza-
das nos termos da lei atual. A segunda proposta de
emenda defende que os militares da Forças Arma-
das, nos termos da legislação em vigor, tenham a fa-
culdade de adquirir armas como pessoas físicas. A
terceira proposta de nosso ilustre colega, Romeu
Tuma, acrescenta ainda a possibilidade de militares
da ativa, da reserva e reformados possam adquirir ar-
mas e munições, como pessoas físicas, todas calca-
das na especificidade da atividade militar.

II – Análise

À União compete legislar privativamente sobre
direito penal e processual, nos termos do art. 22, inci-
so I, da Constituição Federal. Ao Congresso Nacio-
nal, por seu turno, compete dispor sobre o tema, com
a sanção do Presidente da República, consoante com
o art. 48, caput, da Constituição.

A iniciativa de leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal, entre outros, e
a matéria não se insere entre aquelas cuja iniciativa
está reservada a outro Poder.

Não constatamos, também, qualquer falha que
torne a iniciativa incompatível com leis complementa-
res à Constituição ou com leis de normas especiais
que orientem o legislador.

Compete a esta Comissão, conforme o art. 101,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal,
opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regi-
mentalidade das matérias que lhe forem submetidas
por consulta de qualquer comissão. Cabe, também, à
CCJ emitir parecer quanto ao mérito sobre matérias
relativas à segurança pública e ao Direito Penal, no
termos do inciso II, alíneas c e d, do mesmo artigo.

A história do Direito e a experiência mundial, em
diversos períodos e países, comprovam a necessida-
de de um estreita relação entre as normas jurídicas e
a realidade social.

Os legisladores precisam estar sintonizados
com a ininterrupta evolução da opinião pública a fim
de captar as evoluções sociais formulando ou adap-
tando leis para que encontrem ressonância na socie-
dade.

Leis originadas exclusivamente do pensamento
acadêmico e tratados jurídicos, de costas para a opi-
nião pública, se tornam inócuas e, invariavelmente,
aumentam a relação das normas que não pegam. O
Brasil, lamentavelmente, é pródigo em exemplos.

A recente legislação sobre armas, o SINARM –
Sistema Nacional de Registro de Armas –, ainda que
pesem a vontade de acertar e o criterioso trabalho de-
senvolvido no Congresso Nacional, envelheceu pre-
cocemente. Apesar de nova, apenas 2 anos, ela se
tornou anacrônica e seu rigor acabou por privilegiar a
clandestinidade. Conseqüência desta legislação
pode ser observada em São Paulo, onde após a vi-
gência do SINARM o número de registros de armas
legais caiu de 70 mil para 6.400 mil. Os números indi-
cam hoje um pouco mais de 2 milhões de armas lega-
lizadas para, aproximadamente, 20 milhões de armas
irregulares.
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Temos nesta legislação, inquestionavelmente,
um emblema do distanciamento entre a norma e a re-
alidade. Desta forma o que está inadequado, inefici-
ente, se tornou letra morta; nós temos a obrigação,
como representantes do povo, o dever de, humilde-
mente, corrigir.

As três propostas de restrição da arma de fogo,
ora em análise, tiveram origem no ano passado. Eu
mesmo, quando ainda ocupava a honrosa Pasta da
Justiça, encaminhei o projeto proibindo a comerciali-
zação de armas e munições em todo território nacio-
nal, por entender que este é o momento oportuno
para ousarmos.

Durante este período tive a oportunidade, por di-
versas vezes, de me manifestar publicamente sobre o
assunto : em discursos no plenário, em entrevistas
aos veículos de comunicação e em vários artigos pu-
blicados pela imprensa de todo país. Eu não tenho
dúvida quanto a necessidade, aliás, imperiosidade de
adotarmos uma legislação severa e rígida restringin-
do o uso da arma de fogo.

Acatando uma sugestão deste Relator, o Sena-
do Federal, por meio das duas comissões técnicas
que estão analisando os projetos -Relações Exterio-
res e Defesa Nacional e de Constituição e Justiça-,
realizou uma ampla audiência pública que se esten-
deu por 5 horas e possibilitou que todos os segmen-
tos sociais envolvidos nesta discussão pudessem,
democraticamente, expor seus pontos de vista.

Tenho convicção, levando-se em consideração
o tempo em que o tema vem sendo discutido e a au-
diência pública realizada pelo Senado Federal, que
todos os senhores Senadores e Senadoras já têm
uma opinião formada e que, portanto, o projeto já es-
taria em condições de submetido à votação.

Não obstante as diferenças de conteúdo entre
os três projetos de lei, todos pretendem eliminar de
nosso cotidiano a figura devastadora da arma de
fogo. Não há uma só pesquisa de opinião pública em
que o tema violência não seja a primeira ou segunda
preocupação da sociedade brasileira.

Na raiz do problema está, invariavelmente, a
arma de fogo e sua banalização. Sobre a específica
proposta de proibição da venda de armas de fogo,
ainda no Ministério da Justiça, em junho do ano pas-
sado, fizemos uma pesquisa de opinião pública de
âmbito nacional, onde foram ouvidas mil pessoas de
todas classes sociais, idades e todos os níveis de es-
colaridade. Os resultados foram os seguintes:

– 85% dos entrevistados concordaram com a
proibição, 12% discordaram da proibição e 3% não
opinaram.

A população opinou ainda sobre os reflexos da
proibição:

– 76% afirmaram que a proibição ajudaria, mas
não acabaria com a violência, 14% disseram que não
mudaria em nada, 8% acharam que a proibição aca-
baria com a violência e 2% não opinaram.

Perguntado se a posse de arma prejudica a se-
gurança de quem a possui, 79% consideraram que a
posse de uma arma prejudica a segurança da vítima,
6% disseram que ajuda, 12% entenderam que não in-
flui em nada e 3% não opinaram.

Eu, particularmente, tenho predileção pelos nú-
meros e estatísticas. Eles são eloqüentes, não com-
portam paixões e, invariavelmente, falam por si só.
Os dados relativos à violência e às armas de fogo, la-
mentavelmente, nos envergonham e humilham o
país.

Segundo a ONU – Organização das Nações
Unidas, – na década de 90, três milhões de pessoas
no mundo foram mortas por armas de fogo. No Brasil
foram 270 mil vítimas. Ou seja, temos 2,8% da popu-
lação mundial, mas respondemos por 9% dos crimes
cometidos por armas. No Brasil, nossos cidadãos têm
3 vezes mais chances de morrer por uma arma de
fogo do que qualquer cidadão do mundo, apesar de
não estarmos em guerra. Isto nos confere o enxova-
lhante título de campeões mundiais em homicídios.

Só estes dados seriam suficientes para defen-
dermos uma legislação rígida no controle das armas
de fogo, mas vamos aos demais; as estatísticas são
fartas e, igualmente, humilhantes para nós brasileiros:

– 89% dos crimes no Brasil são cometidos com
utilização de arma de fogo. Em segundo lugar estão
os Estados Unidos, com 69% e, em terceiro, a Jamai-
ca, com 57%;

– ocorre um homicídio a cada hora nas cidades
de São Paulo e Rio de Janeiro. Mais assustador é sa-
ber que, em 1997, 27% dos brasileiros mortos com ar-
mas, eram jovens entre 15 e 29 anos;

– dos homicídios registrados no País, cerca de
60% têm motivos fúteis, ou seja, desavenças, discus-
sões acaloradas em bares, rusgas em estádios, bate
boca no trânsito e até nas escolas, se transformam
em tragédias pela banalização da arma de fogo;

– o País tem, aproximadamente, 20 milhões de
armas ilegais em circulação e, cerca de 10% deste
número de armas regulares;

– 83% das armas apreendidas no Rio de Janei-
ro nos últimos 5 anos eram de fabricação nacional,
número que desfaz o mito de que o crime organizado
se alimenta do contrabando. Destes 83%, 72% eram
de apenas duas fábricas;
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– 73% das armas acauteladas no Rio eram re-
vólveres de calibre 38, fato que pulveriza o mito de
que os criminosos operam com armas sofisticadas e
pesadas;

– 96% da vítimas armadas que reagem acabam
brutalmente assassinadas. Afinal o fator surpresa
está sempre ao lado do bandido que, de resto, sabe
manusear a arma;

– os fabricantes nacionais já exportam 90% da
produção, segundo eles próprios me relataram na
audiência do dia 26 de maio de 1999 no Ministério da
Justiça. Nada mais natural do que procurarmos os
caminhos para que eles exportem a totalidade da pro-
dução.

A Inglaterra, que adotou a proibição e armas, re-
duziu drasticamente suas estatísticas. Na recente
Conferência Internacional de controle de armas le-
ves, países em situação econômica piores do que o
Brasil, como Botswana, Tanzânia e Zâmbia, que proí-
bem ou restringem o uso de armas, revelaram dados
surpreendentes: Botswana registra 15 assassinatos
por 100 mil habitantes, enquanto a África do Sul, eco-
nomicamente superior e sem controle de armas, tem
64.5 assassinatos por 100 mil habitantes.

Diante destes números resta a pergunta: armas
para quê, para quem? Se elas não servem para defe-
sa, já que o cidadão de bem é sempre o surpreendido
e o bandido tem destreza no manuseio, a quem está
servindo nossa complacência com a proliferação das
armas?

Estamos excessivamente indulgentes com esta
epidemia de violência. Quantas tragédias mais serão
necessárias, até quando seremos tolerantes, até
quando iremos pedir paciência às consciências ame-
drontadas e intranqüilas de nosso povo, até quando
permitiremos que os corpos submissos de nossos ci-
dadãos estejam entregues ao banditismo?

A sociedade brasileira está cansada de cidada-
nia encardida de sangue e vergonha. Nossos cida-
dãos estão se transformando em mendigos, empali-
decidos e silenciados pelo medo. A violência deforma
o país e desacredita as instituições. Ela atira o Estado
numa zona nebulosa e perigosa de ineficiência e des-
crédito. A letargia com a Segurança Pública está pro-
vocando uma erosão no conceito de Estado.

É tempo de ousar, enfrentar o problema e tra-
tá-lo de acordo com a gravidade do diagnóstico. Va-
mos apagar nosso triste cotidiano de violência e mor-
tes, calar os estampidos das armas e silenciar os
ecos de nossas tragédias repetidas. A indignação da
sociedade não nos permite ficar confortáveis em nos-
sas cadeiras, achando que a violência é uma estatís-

tica fria no noticiário. A paralisia está transformado o
Brasil numa nação do medo.

Eu, como qualquer outro Senador, não tenho a
ingenuidade de pretender que uma lei publicada no
Diário Oficial, por si só, elimine o problema da violên-
cia. A origem da violência é multifacetada e todos co-
nhecem (inchaço das grandes cidades, desemprego,
deficiências no sistema educacional, a deterioriação
do serviço de segurança pública, a lentidão da justiça,
a impunidade, o anacronismo de nossas leis e o caos
no sistema prisional, entre outras).

Mas uma lei proibindo a venda de armas é o pri-
meiro e decisivo passo para reduzirmos nossos índi-
ces e acabarmos com o crime sem causa, fruto da
vulgarização das armas de fogo. Esperamos ainda
que ela seja o fio condutor para rediscutirmos toda a
problemática da Segurança Pública a fim de definir-
mos claramente as responsabilidades e, principal-
mente, a fonte de financiamento para segurança. O
caos de nossos dias não admite improvisações.

A vida é um bem supremo. Não devemos es-
quecer que a cada estampido, a cada disparo, pou-
cos ganham e muitos, muitos perdem. O Senado tem
a obrigação de enfrentar os mercadores da tragédia.
A cidadania se faz dia a dia. Tenho convicção que
esta Comissão e o Senado irão fazer a opção correta
entre a sociedade, assustada, e uma pequena confra-
ria de empresários, cujo alvo é contábil.

Para nós uma verdade está muito clara: uma
arma de fogo nas mãos de qualquer pessoa, por mais
bem intencionada que seja, representa um perma-
nente risco de vida para todos os demais. A prolifera-
ção das armas não é a origem única da violência,
mas, num cenário de ausência de políticas de segu-
rança, miséria, impunidade e desemprego, ela acaba
por potencializar a criminalidade.

Diante destes argumentos, Senhor Presidente,
e agradecendo as sugestões e ponderações feitas
pelos Ilustres Senadores Gerson Camata, Djalma
Falcão, José Roberto Arruda, autores dos 3 projetos
que pretendem estabelecer o controle de armas no
Brasil, e agradecendo igualmente os Senadores Ro-
meu Tuma, Bernardo Cabral, profundos conhecedo-
res do tema e assíduos debatedores, além do Sena-
dor Pedro Piva, com quem tive a honrar de comparti-
lhar a relatoria destes projetos, opinamos pela apre-
sentação do seguinte substitutivo com o conseqüente
arquivamento das demais propostas:

III – Voto

O projeto está redigido com boa técnica legisla-
tiva a atende aos pressupostos constitucionais e à
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competência para legislar. Não há qualquer reparo a
fazer quanto a constitucionalidade e juridicidade.

No mérito entendo que as razões expostas justi-
ficam e fortalecem conveniência de apresentação de
substitutivo com o respectivo arquivamento das de-
mais proposições, estando esta iniciativa coberta de
relevância jurídica e política.

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292 (SUBSTITUTIVO), DE 1999

Proíbe a venda de armas e muni-
ções em todo território nacional e dá ou-
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 – Fica proibida a venda de arma de fogo e

munição em todo o Território Nacional, salvo para:
I – as Forças Armadas;
II – os órgãos de Segurança Pública federais e

estaduais, as guardas municipais e o órgão de inteli-
gência federal;

III – as empresas de segurança privada e trans-
porte de valores regularmente constituídas, nos ter-
mos da legislação específica;

IV – os clubes de tiro e de caça, legalmente
constituídos, sendo vedada a remoção da arma dos
referidos clubes;

V – os guardas florestais;
VI – agentes de trânsito;
VII – os moradores de áreas rurais;
VIII – os agentes de órgãos oficiais encarrega-

dos da fiscalização ambiental.
§ 1� O Ministério da Justiça, em conjunto com

as Forças Armadas, instituirá sistema de controle das
armas fornecidas aos entes relacionados nos incisos
II, III, IV, V, VI e VII e VIII competindo-lhes a realização
de vistorias periódicas, na forma do regulamento.

§ 2� As armas pertencentes às entidades relaci-
onadas neste artigo deverão ter marca indelével que
as distingam das não registradas.

Art. 2� As armas de fogo de propriedade de par-
ticulares e respectiva munição deverão ser recolhidas
às unidades das Forças Armadas, da Polícia Federal
ou da Polícia Civil, no prazo de 360 dias, contados da
data da vigência desta Lei.

§ 1� A União indenizará os proprietários de que
trata o caput deste artigo, na conformidade do regu-
lamento desta Lei.

§ 2� A indenização prevista neste artigo só se
aplica às armas que, por ocasião da entrada em vigor
desta Lei, forem consideradas regularizadas.

§ 3� O disposto neste artigo aplica-se à muni-
ção em propriedade de particulares.

§ 4� Os detentores de armas não regulares que
fizerem, voluntariamente, a entrega na forma e no
prazo previsto no caput deste artigo, ficam isentos
das penas previstas no art. 10 da Lei n� 9.437, de 20
de fevereiro de 1997.

Art. 3� Será aplicada pena de multa de
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$200.000,00
(duzentos mil reais):

I – à empresa de transporte aéreo, rodoviário,
ferroviário, marítimo, fluvial ou lacustre que delibera-
damente, por qualquer meio, faça, promova ou permi-
ta o transporte de arma de fogo ou munição sem a de-
vida autorização ou com inobservância das normas
de segurança;

II – à empresa produtora ou comercializadora de
armamentos que realize publicidade para venda de
armas de fogo a particulares.

Art. 4� O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de noventa dias.

Art. 5º O Poder Executivo encaminhará ao Con-
gresso Nacional relatório anual sobre os resultados
obtidos com a aplicação desta Lei, a ser produzido
pelo Ministério da Justiça, quanto à diminuição dos ín-
dices de criminalidade

Art. 6� O art. 10 da Lei nº 9.437, de 1997, passa
a vigorar com as seguintes alterações:

”Art.10 ................................................................
Pena : reclusão de um a dois anos e multa
§1�.....................................................................

.
II – utilizar, fabricar, vender, comercializar e im-

portar arma de brinquedo, simulacro de arma capaz
de atemorizar outrem para o fim de cometer crimes.

§ 4� A pena é aumentada da metade:
I – se o crime é praticado por servidor público,

valendo-se do cargo ou função;
II – nos casos de reincidência.“ (NR)
Art. 7� Esta Lei entrará em vigor após aprovada

em referendo a ser realizado simultaneamente com o 1º
� turno das eleições municipais em outubro do ano 2000.

§ 1º A lei será considerada aprovada se obtiver
a maioria dos votos válidos, excluídos os em branco.

§ 2º O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a
realização do referendo previsto no caput deste artigo.

§ 3� O Poder Executivo promoverá uma ampla
campanha de divulgação a fim de esclarecer os eleito-
res.

Art. 8� – A emissão de novas autorizações pre-
vistas no inciso I do art. 20 da Lei 7.102, de 20 de ju-
nho de 1983, c.c. parágrafo único do art. 20 da Lei
9.017, de 30 de março de 1995, fica suspensa pelo
prazo de 1(hum) ano.

462 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



Parágrafo único – O Ministério da Justiça, por
meio do Departamento de Polícia Federal – DPF –
fará, em 120 dias, a revisão das permissões concedi-
das, bem como da regularidade dos registro das ar-
mas destinadas ao uso e treinamento das empresas
mencionadas no caput do referido artigo.

Art. 9� – Ficam ressalvados os casos previstos
em legislação complementar.

Art. 10 – Ficam revogados os arts. 4º, 5º, 7�, 8º,
9º, e 18 da Lei 9.437 de 20 de fevereiro de 1997.

Brasília, 27 de Janeiro de 2000 – Senador Re-
nan Calheiros.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A
Mesa recebe o relatório de V. Exª e remete-o à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, conforme
proposto pelo nobre Senador.

Concedo a palavra, para uma comunicação ina-
diável, por até cinco minutos, ao Senador Bello Par-
ga.

O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho dar conta à
Casa do meu derradeiro ato na qualidade de Presi-
dente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sis-
tema Financeiro.

Por força de requerimento do Senador Pedro Si-
mon, aprovado naquela Comissão por unanimidade,
como efetivamente foram todas as decisões por nós
tomadas ali, ficou estabelecido que o relatório fosse
entregue pessoalmente, pelo Presidente e pelo Rela-
tor, ao Exm.º Sr. Procurador-Geral da República, Dr.
Geraldo Brindeiro.

O relatório ficou pronto, recebemos o ofício assi-
nado pelo Presidente do Senado, Senador Antonio
Carlos Magalhães, mas o Dr. Geraldo Brindeiro en-
contrava-se ausente de Brasília, em gozo de férias.
Em contato telefônico mantido com S. Ex.ª ontem, o
Exm.º Sr. Procurador-Geral se prontificou a vir ao Se-
nado a fim de combinar comigo a formalização dessa
entrega, que poderia ser num ato solene.

Todavia, Sr. Presidente, como a celeridade é es-
sencial nesses casos, convidei o Relator, autor da
peça por nós aprovada, e o Senador Pedro Simon,
autor do requerimento, para vir ao meu gabinete rece-
ber o Dr. Geraldo Brindeiro. Ao recebê-lo, fizemos a
entrega formal do documento, que era o relatório da
Comissão, encerrada em 25 de novembro.

Portanto, registrando esse ato quero também
consignar a deferência que a Comissão e esta Casa
receberam do Dr. Geraldo Brindeiro, que veio pesso-
almente receber o relatório.

A nossa Comissão fez o seu trabalho. Cabe,
agora, à Procuradoria– Geral da República, com base
nas leis específicas e nos códigos existentes, dar
segmento àquela peça, promovendo as ações penais
e ações civis porventura dela decorrentes.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A

Mesa agradece a comunicação de V. Exª, Senador
Bello Parga.

Volta-se à lista de oradores.
Pela ordem, concedo a palavra ao eminente Se-

nador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, trago a esta tribuna tema que a ela me
trouxe, inúmeras vezes, durante o ano passado: o
modelo de privatização adotado pelo Governo brasi-
leiro e, especificamente, a venda de ações da Petro-
brás programada pelo Governo Federal.

Esse fato nos levou a apresentar, em abril do
ano passado, um projeto de lei, propondo retirar a Pe-
trobrás do Programa de Desestatização da União.
Esse projeto foi aprovado na última reunião da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, no dia
15 de dezembro de 1999.

Sr. Presidente, na semana passada, a Folha de
S.Paulo divulgava que o Governo, em função da de-
mora no modelo de transação e dificuldades políticas
no Congresso, deixaria para 2.001 o programa de
venda das ações da Petrobrás. Foi um alento, sem
dúvida, mas, nesta semana, veio a frustração.
Ontem, o Jornal Gazeta Mercantil divulgou: ”Venda
de ações da Petrobrás é retomada. Bancos coorde-
nadores da operação já foram convocados a colocar
os papéis no mercado“. Quais são esses bancos?
São dois bancos estrangeiros – Rothschild e Merrill
Lynch – escolhidos para coordenar a colocação das
ações ordinárias excedentes do controle da Petro-
brás no mercado, para retomar a operação paralisada
no ano passado. É a notícia da Gazeta Mercantil.

O Governo pretende vender essas ações no se-
gundo trimestre deste ano, através de uma oferta glo-
bal pulverizada.

A venda envolverá 31,72% de ações ordinárias
das sobras do controle da União.

Avalia que será a maior oferta global da história
dos países emergentes, calculando-se um valor apro-
ximado de R$7 bilhões. As ações serão colocadas à
venda, inclusive na Bolsa de Nova Iorque.

Os Bancos coordenadores da operação já estão
trabalhando na modelagem da operação que deverá
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ser aprovada na próxima reunião do Conselho Nacio-
nal de Desestatização.

A operação deverá envolver uma tranche no
mercado externo e outra no mercado interno. Não se
sabe ainda quanto será destinado ao exterior e quan-
to ficará no País para oferta doméstica. Os papéis co-
locados no mercado externo serão ofertados de for-
ma pulverizada, principalmente aos investidores insti-
tucionais.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio ser
este assunto da maior importância para o País. Con-
vocaria, desde já, as Lideranças partidárias para que
reflitam sobre o que pode ocorrer com a venda de
31,72% das ações ordinárias da Petrobrás. Vejam o
risco que corre o País: a coordenação do processo
entregue a bancos estrangeiros, as ações vendidas
na bolsa de Nova Iorque.

Tem razão o meu querido amigo e maior Líder
político do Rio Grande do Sul, Senador Pedro Simon,
quando afirma que esse modelo de privatização em
curso no Brasil pode se transformar no maior escân-
dalo nacional dos últimos tempos.

O Governo, reconhecendo o erro de privatiza-
ções anteriores, fala em pulverizar as ações. Mas
como pulverizar as ações? Os compradores não po-
derão vender a qualquer momento as ações adquiri-
das, não se curvarão diante da maior capacidade de
poupança externa, já que não temos poupança sufici-
ente para competir com a poupança internacional. Há
um exemplo do presente. A telefônica que adquiriu a
Telesp, há poucos dias, anunciou a compra de todas
as ações de acionistas minoritários oferecendo um
valor 40% superior ao valor de mercado. Evidente,
que os acionistas minoritários não resistem ao impac-
to dessa forte pressão do capital estrangeiro. É uma
regra do capitalismo, prevalece sempre quem tiver di-
nheiro final para entesourar as ações. Não há dúvida
de que se trata do início de um processo de privatiza-
ção da Petrobrás.

Quero, hoje, trazer algumas informações que
podem justificar a luta que devemos travar nesta
Casa para impedir que ações da Petrobrás sejam
vendidas. Trago alguns dados que justificam a tese
de que a venda dessas ações é predatória do patri-
mônio público, significando desfazer-se a União de
31,72% das ações da empresa brasileira de petróleo.
Além dos argumentos que inúmeras vezes já expuse-
mos desta tribuna, contrários à privatização desse se-
tor estratégico, vamos hoje apresentar exemplos de
fora do nosso País. Mesmo com as megafusões do
ano passado, que geraram empresas gigantescas, as
estatais continuam sendo as maiores companhias de

petróleo do mundo. Pelo ranking anual da Petroleum
Intelligence Weekly, publicação de referência no se-
tor das 20 principais empresas, 11 são estatais.
Ampliando o leque para as 50 maiores, 29 delas tem
participação estatal.

A Petrobras se manteve na 14ª posição no mun-
do. A liderança continua com a Saudi Aranco, da Ará-
bia Saudita, país com as maiores reservas do mundo,
seguida pela venezuelana PDVSA, que não pode
mais ser privatizada por determinação constitucional
aprovada no final do ano passado. A Venezuela to-
mou essa providência por determinação constitucio-
nal, e sua empresa de petróleo não será privatizada.
Essa medida foi introduzida por determinação do atu-
al Presidente Hugo Chaves.

A EXXON-MOBIL, resultante da maior fusão do
setor, no valor US$87 bilhões, assumiu a terceira po-
sição. Portanto, Srs. Senadores, apenas a fusão de
duas empresas de petróleo no mundo tem um valor
superior ao total de todas as privatizações ocorridas
no Brasil durante os últimos nove anos: US$87 bi-
lhões. A BP AMOCO ARCO, outra gigante que reuniu
três empresas, é a sexta coloca. Os franceses, que se
uniram para enfrentar ingleses e americanos, apare-
cem em oitavo lugar, com a TOTAL-FINE-ELF. E a es-
panhola RAPSOL, que comprou a Argentina YPF, di-
vide o 17º lugar com a ENI italiana, que tem 36% de
participação estatal.

Para estabelecer o ranking a revista considera:
resultados financeiros, reservas, produção de petró-
leo e gás natural e a capacidade de refino e vendas
de derivados de cada companhia. A Petrobrás apre-
sentou o 8º lucro líquido, a 9ª capacidade de refino e
também a 9ª na venda de produtos. A estatal brasilei-
ra é a 15ª do mundo em reservas e a 17ª em produção
de petróleo.

De acordo com estudos do Professor Aloysio Bi-
ondi, um único campo de petróleo no litoral do Rio de
Janeiro tem reserva de dois bilhões de barris. Vamos
aos cálculos: a US$27 o barril, estamos diante de
uma soma de US$54 bilhões. É bom frisar: apenas
um campo de petróleo pode render à Petrobrás
US$54 bilhões. Quando imaginamos que existem de-
zenas dessa jazida ao longo do litoral, não só do Rio
de Janeiro, mas também de outros pontos do Brasil,
podemos ter uma idéia do real valor da Petrobrás.

Vamos a mais um cálculo. A Petrobrás extrai
mais de 1 milhão de barris por dia, que, a US$27
cada, totalizarão US$27 milhões. Durante o mês, te-
remos, portanto, US$710 milhões. Em um ano, tere-
mos US$8,520 bilhões. Portanto, o Governo da União
pretende desfazer-se de parte considerável do seu
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patrimônio por menos do que fatura na extração de
petróleo durante um único ano. Em 10 anos de extra-
ção, teríamos US$85,200 bilhões.

Diante desse quadro, é de se indagar: é possí-
vel racionalmente concordar com a venda de 31,72%
da empresa por cerca de US$7 bilhões, conforme
anuncia o Governo? Creio não ser racional. Sem dú-
vida, fica difícil compreender o que pretende o Gover-
no. Aliás, o valor é insignificante diante do patrimônio
da Petrobrás, mas o percentual de ações vendidas é
da maior importância para a manutenção do controle
de capital e, sobretudo, do controle acionário. O Go-
verno manterá, por enquanto, o controle acionário,
mas fragilizado, correndo risco diante das tempesta-
des naturais do mercado sempre instável. Perderá a
condição de majoritário no que se refere ao capital.
Reduzirá a competitividade da empresa com conse-
qüências dramaticamente perniciosas à economia do
nosso País.

Volto ao Aloysio Biondi, que afirma:

“Em qualquer país que ainda tivesse au-
to-estima, sentimento também conhecido como ver-
gonha na cara, essa fábula de dinheiro representada
pelas reservas petrolíferas seria encarada como um
patrimônio coletivo, capaz de garantir as gerações do
futuro, permitir a rápida solução de problemas socia-
is, reconstruir a devastada economia do nosso País.”

Áreas petrolíferas como essa foram entregues a
multinacionais a preços simbólicos, a partir de R$85
milhões, nos leilões do ano passado. O Governo
anunciou, com estardalhaço, que o leilão de uma
área na região de Campos/ Santos foi vendida por
R$85 milhões, com ágio de 55.000%, mas a Nação
não tinha nenhum motivo para rejubilar-se. Na reali-
dade, foi um péssimo negócio, uma vez a que a jazi-
da, que poderia render ao Brasil até US$54 bilhões,
foi torrada por míseros R$85 milhões. Um comercian-
te que vendesse nessas condições os bens da sua
empresa, no mínimo, seria interditado como louco
varrido, dilapidador do patrimônio familiar. Como re-
gozijar-se diante de tal façanha? Como admitir a des-
nacionalização da economia, transformando patrimô-
nios pátrios em condutos de remessa de preciosas di-
visas para o exterior, onde países ricos se beneficiam
com os dólares que as empresas que compram aqui a
preço vil, financiadas pelo BNDES, remetem para as
suas matrizes, sob a forma de lucros, dividendos e ju-
ros?

O mais grave é que essa remessa de dólares
tem caráter permanente, ou seja, a sangria nunca es-
tanca. É como uma bomba de sucção, que, numa

ponta suga a riqueza do Brasil e, na outra, despeja
nos países ricos.

Vou-me valer, mais uma vez, de dados de Aloy-
sio Biondi. As remessas de lucros e dividendos das
multinacionais para as matrizes não passavam de
US$700 milhões no começo dos anos 90. No início do
primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique
e a partir da abertura da economia no Governo Collor,
elas passaram para a faixa de US$2,4 bilhões. Em
1997, já haviam chegado a US$7 bilhões, isto é, de-
cuplicado em relação aos valores históricos. Esses
números por si só já são alarmantes.

Mas o pior, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, é que eles devem avançar ainda mais explosiva-
mente daqui para a frente, puxados pelo ritmo das pri-
vatizações, com estatais entregues a grupos estran-
geiros e pelo processo de desnacionalização da eco-
nomia em geral. Sim, porque esse processo devasta-
dor de desnacionalização da nossa economia está,
hoje, ocorrendo em todos os campos: são as telefôni-
cas, as empresas de energia, as mineradoras (cujo
exemplo maior é a Vale, que já está vendendo subsi-
diárias para multinacionais), são empresas de papel e
celulose (o Grupo Votorantim também está vendendo
subsidiárias a empresas estrangeiras), são os super-
mercados (no meu Estado, empresas estrangeiras
adquiriram praticamente todos os supermercados),
são as editoras de listas telefônicas (a Abril e o grupo
O Estado de S.Paulo já venderam 40% das ações de
suas empresas a um grupo americano), são os labo-
ratórios farmacêuticos, que sempre estiveram sob o
domínio do capital estrangeiro. Enfim, tudo se desna-
cionaliza, ampliando terrivelmente os níveis de re-
messa de lucros, juros e dividendos em dólares para
fora do País e em caráter permanente, atingindo seto-
res estratégicos fundamentais para a conquista de
um novo tempo neste País, com melhor qualidade de
vida para a população brasileira, com a eliminação
das dramáticas injustiças sociais que sacodem todos,
todos os dias, retirando o sono das autoridades mais
responsáveis desta Nação.

Diante deste quadro desolador, não é possível
deixar que também a exploração do petróleo se trans-
forme em mais uma bomba de sucção, aliás, o petró-
leo leva as nações à guerra. A guerra da Chechênia é
sustentada pelos interesses do petróleo. E, no Brasil,
estamos calados, ou quase calados; poucas vozes se
ouvem na tentativa de impedir que este patrimônio
fantástico, conquista do povo brasileiro, seja entre-
gue a nações estrangeiras, a grupos estrangeiros, em
detrimento do futuro do povo brasileiro. A exploração
deste bem precioso, que, em tempos idos, teve nega-
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da a sua existência em solo brasileiro, sendo necessá-
ria a mobilização popular em torno do lema ”o petróleo
é nosso“, precisa continuar a ser feita por capitais naci-
onais, não sendo possível, em nome mesmo da so-
brevivência do País, deixar que se torne um novo ca-
nal de remessa de preciosos dólares para fora.

A Nação não pode assistir impassível essa ma-
nobra tendente a privatizar a Petrobrás, ainda que de
forma disfarçada, através da venda de suas ações. E
não se trata de nenhuma posição xenófoba ou de na-
cionalismo exacerbado, não se trata de nenhuma
postura nacionalizante, retrógrada, antimodernidade,
mas, sim, de um questão econômica e social, direta-
mente atrelada ao futuro deste País.

Daí por que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, estou aqui, com humildade, convocando o Sena-
do Federal para esta luta. O projeto aprovado na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, no dia
15 de dezembro, será submetido brevemente, espe-
ro, à Comissão de Assuntos Econômicos. Essa ques-
tão é da maior responsabilidade para o Senado por-
que trata de evitar um terrível golpe contra o desen-
volvimento nacional e há responsabilidade dos parti-
dos políticos, das lideranças desses partidos.

Eu não pretendia trazer à tribuna o desabafo de
um telespectador da TV Senado em respeito aos meu
colegas Senadores. Mas, respeitosamente, até de
forma democrática, quero trazer a voz daquele que só
teve voz através do telefone. Ele disse que não sabia
que o Deputado Bolsonaro era tão importante assim;
que o Plenário do Senado Federal dedicou mais de
uma hora a abordagem de um medíocre discurso do
Deputado Jair Bolsonaro na tribuna da Câmara dos
Deputados.

Esse telespectador paranaense da TV Senado
me perguntava se não há questões importantes no
Senado Federal, se não há projetos de importância
para o País ou os Senadores não estão cumprindo o
seu dever com esta louvação cansativa em função de
palavras irresponsáveis, que não merecem crédito e
que não deveriam sequer ter sido consideradas no
Senado Federal – na opinião deste telespectador.

Não discuto em respeito aos Srs. Senadores.
Mas, em respeito ao telespectador, transmito a sua
opinião para reflexão desta Casa.

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

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Ouço V.
Exª com muito prazer.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Sena-
dor Álvaro Dias, o que podemos refletir da posição
desse telespectador e do pronunciamento de V. Exª é

que, às vezes, pessoas que são nacionalistas e que
não aceitam privatizações mal feitas ou o que estão
querendo fazer com a Petrobrás, como eu, acabam
tendo momentos de desatino e de explosão como
aconteceu com o Deputado Jair Bolsonaro. Será que,
após ouvirmos discursos do nível do de V. Exª, enri-
quecido com a opinião desse cidadão nacionalista,
não é normal nos indignarmos e chegarmos ao ponto
a que chegou o Deputado Jair Bolsonaro? Talvez ele
tenha extrapolado, é verdade, mas o que se vê no
Brasil hoje leva as pessoas a esse desatino. Então, é
bom que haja na tribuna pronunciamentos como o
que V. Exª está fazendo. Que aqueles que estão ne-
gociando a coisa pública tenham mais cuidado. Creio
que um vendedor de bananas de feira saberia negoci-
ar melhor, faria melhores negócios com o patrimônio
nacional do que os Ministros da área econômica. Pa-
rabenizo V. Exª pelo seu discurso.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço
a V. Exª, Senador Ernandes Amorim.

Não perco um segundo sequer com o referido
Deputado, porque não dou importância alguma às
suas palavras. Dou importância a esse fato concreto,
de grande responsabilidade para esta Casa.

O Governo pretende, com a venda das ações da
Petrobrás – e faz grande estardalhaço disso –, obter
R$7 bilhões, quando pagamos de juros da dívida,
mensalmente, mais do que isso. Portanto, essa lógica
perversa do Governo não pode ser compreendida.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Concedo,
com muita satisfação, o aparte à Senadora Heloisa
Helena.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Álvaro Dias, já tive oportunidade de fazer um
aparte a V. Exª sobre esse mesmo tema. Creio que
ninguém aqui tem o direito de se cansar deste debate.
Seria de fundamental importância que o Senado, por
ter como tarefa nobre fiscalizar os atos do Executivo e
defender a Federação, se dedicasse o tempo todo a
debater sobre essa questão da maior importância,
que é o processo de privatização. Eu sempre disse
que se não usássemos a tribuna, em muitos momen-
tos, simplesmente como muro de lamentações e se ti-
véssemos um Congresso que cumprisse com as suas
obrigações constitucionais, com certeza o processo
de privatização ocorreria de forma diferente. Ele é pú-
blico, todas as autoridades deste País sabem disso.
O Congresso Nacional sabe que o que V. Exª relata, o
que o jornalista Aloysio Biondi relata no seu livro é a
mais absoluta verdade. Fica muito feio para todos
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nós, fica vergonhoso para nós, que temos a obriga-
ção de fiscalizar os atos do Poder Executivo, simples-
mente começarmos a banalizar isso, porque o proble-
ma não é só a Petrobrás. V. Exª, com a mais absoluta
autoridade, se refere, nesta Casa, ao problema da
Petrobrás, que foi motivação de guerra no século que
acabou. A água doce será motivação de guerra no
novo século. O Governo Federal já está dizendo que
vai privatizar as hidrelétricas. O BNDES já está dizen-
do que vai iniciar um novo processo de privatização e
tem a ousadia de dizer para a opinião pública que
todo o novo processo de privatização vai render aos
cofres públicos R$22 bilhões. Com certeza, não está
tirando daí o que o próprio BNDES vai investir no pro-
cesso de privatização, lesando o patrimônio nacional,
lesando a possibilidade de fazer deste País uma Na-
ção, para que possamos, no novo século, ser o País
que ainda não somos. Portanto, quero compartilhar
do pronunciamento de V. Exª e saudá-lo. Espero que
esta Casa ultrapasse esse cenário – de ficarmos aqui,
o tempo todo, no muro de lamentações – e cumpra
com a sua obrigação constitucional. Não se trata do
estatuto do meu Partido, nem do estatuto do Partido
de V. Exª; não é um problema político ou ideológico,
mas que pelo menos o Senado, que o Congresso Na-
cional cumpra com as suas obrigações constituciona-
is e fiscalize esse crime de responsabilidade que tem
sido cometido em relação ao processo de privatiza-
ção. Portanto, saúdo o pronunciamento de V. Exª.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senadora Heloisa Helena. Realmente, não se
trata de uma questão partidária. Isso está muito aci-
ma dos Partidos políticos. Trata-se de uma questão
de brio nacional, e assim deve ser encarada por esta
Casa do Congresso.

Espero que a História não nos condene. A omis-
são e a conivência podem nos levar ao tribunal popu-
lar com uma condenação, sem dúvida, inevitável, se
não procurarmos, com os instrumentos de que dispo-
mos, evitar que a dilapidação do patrimônio nacional,
especialmente nesse setor emblemático do petróleo,
possa se dar da forma como pretendem alguns buro-
cratas do Governo Federal. Ao menos que esse tema
seja discutido com a profundidade que ele merece,
para que o pecado, se for cometido, seja cometido de
forma consciente, por todos aqueles que são respon-
sáveis por decisões desse País.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
Ouço, com prazer, o aparte de V. Exª, nobre Senador
Casildo Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Nobre
Senador Álvaro Dias, não é de hoje que V. Exª vem
manifestando uma preocupação extraordinária em
relação à forma como é procedida a privatização no
Brasil e também no que se refere à questão levantada
pela Senadora Heloisa Helena, de que o nosso Ban-
co Nacional de Desenvolvimento, muitas vezes, fi-
nancia empresas estrangeiras para adquirirem o con-
trole daquilo que é nosso. Isso, de certo modo, preo-
cupa; e a nossa reflexão tem de ser profunda. Hoje se
pensa, inclusive, em privatizar a distribuição de água
no Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o sanea-
mento básico – e aí entra a água. Esse problema da
água é um exemplo claro. Se o nosso BNDES, se o
nosso Banco vai financiar essa privatização – é o
caso das telefônicas; V. Exª agora se preocupa com a
Petrobrás –, parece-me que temos de ter um grande
cuidado com essa entrega ou essa parceria, para que
não entreguemos o domínio. Caso contrário, podere-
mos chegar a uma situação da qual me recordo: ain-
da era menino do oeste catarinense, Senador Álvaro
Dias, quando o Dr. Brizola, acredito que pela primeira
vez, quando foi Governador do Rio Grande do Sul, fa-
lava na Rádio Guaíba, na Rádio Gaúcha. Naqueles
tempos, nós o ouvíamos encampando a telefônica no
Rio Grande do Sul, encampando uma distribuição de
energia no Rio Grande do Sul. Era uma telefônica
americana e uma outra da qual não me recordo. Por-
que o povo estava sendo espoliado. Os gaúchos, os
rio-grandenses não conseguiam mais arcar com as
despesas em função de que a carga, a cobrança, as
taxas ou da telefônica ou da energia eram insuportá-
veis, porque se tratava de uma empresa privada ame-
ricana que explorava o setor. O Governo tinha de in-
terferir nessa encampação, nessa desapropriação
por uma questão pública. Não sei, Senador Álvaro
Dias, se V. Exª não prenuncia que hoje estamos en-
tregando, no campo da telefonia, da energia elétrica,
etc., o comando. Não sei se, para salvar aquilo que é
nosso, pelo bem do povo, o Governo brasileiro não
deve recomeçar ou começar a encampar isso, a en-
campar aquilo, a desapropriar isso, para que o povo
não seja espoliado em demasia, em função dessas
espoliações. Aquilo que, quando menino, eu escuta-
va o Dr. Brizola dizer, no Rio Grande do Sul, não sei
se não vai demorar a acontecer: começarmos, de
novo, daqui a pouco, a ficar sem nada. Essa reflexão
que V. Exª traz à tribuna tem de ser pesada, tem de
ser medida, tem de ser ponderada. Ela é de uma im-
portância extraordinária para o Brasil como um todo.
Por isso, as palavras de V. Exª merecem ser analisa-
das. E o Brasil as acompanha. Tenho certeza disso.

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 467



O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Casildo Maldaner.

Sem dúvida, há espaço, também aqui nesta
Casa do Congresso Nacional, para confetes e ser-
pentinas. Estamos acostumados a presenciar ses-
sões de louvação. Há espaço, sim; mas, sem dúvida,
esse espaço destinado às questões sérias, que en-
volvem o interesse do povo brasileiro, não pode ser
reduzido, de forma alguma, como lamentavelmente
vem ocorrendo. Pretendo voltar inúmeras vezes a
esse tema e já o farei na próxima semana, com um
enfoque direcionado ao BNDES, às aplicações de re-
cursos do BNDES, que agora anuncia um financia-
mento de mais de 4 bilhões na Argentina.

Na próxima semana, voltaremos, portanto, com
este enfoque: a presença do BNDES nesse programa
de desnacionalização no Brasil.

É bom, mais uma, vez esclarecer que, particu-
larmente, defendo a privatização de setores que de-
vem ser privatizados, até porque o setor privado tem
desempenho mais adequado em determinadas áre-
as, e o Poder Público não pode gastar as suas energi-
as em setores que não são fundamentais para que se
alcance justiça social no Brasil, com boa qualidade de
vida a todos. As energias governamentais devem ser
reservadas e aplicadas naquilo que realmente mais
interessa à população do País. Por isso, privatizar é
correto. Mas é preciso adotar um modelo de privatiza-
ção que não seja a dilapidação devastadora do patri-
mônio brasileiro, que não signifique abrir as nossas
portas, de forma devassa, para que interesses exter-
nos possam prevalecer aos nacionais.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Antes de
concluir, concedo o aparte ao persistente Senador
Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cum-
primento V. Exª, Senador Álvaro Dias, pela análise
que novamente hoje traz à tribuna do Senado sobre
aspecto tão importante de como o Governo brasileiro
vem, seja através do BNDES, das instituições oficiais
de créditos, por formas as mais diversas, seja pela
maneira como começa abrir empresas públicas,
como a Petrobrás, com um sentido que envolve riscos
para o desenvolvimento do Brasil e, em especial, tam-
bém para os objetivos do emprego, do crescimento
acelerado. Ainda hoje a imprensa divulga estudos, a
que me referi no início hoje da sessão, da Unicamp,
coordenados pelo economista Márcio Pochmann,
que mostram o Brasil como o terceiro País no mundo
com maior número de desempregados, da ordem de

7,7 milhões – e aí não são dados apenas da grande
São Paulo, mas de todo o Brasil, elaborados pelo
IBGE, segundo o PNAD. São dados que indicam uma
evolução muito negativa, porque, em 1990, o Brasil
era o oitavo e agora já é o terceiro com maior número
de desempregados dentre 141 países do mundo. E
por que isso se relaciona ao tema que V. Exª aqui traz
para a tribuna? Porque a taxa de crescimento da eco-
nomia brasileira tem estado muito aquém da nossa
potencialidade. O Governo brasileiro não consegue
criar os instrumentos necessários para fazer acelerar
a taxa de crescimento e, conseqüentemente, também
a taxa de crescimento de oportunidades de emprego.
E qual é a grande limitação? É o desequilíbrio do ba-
lanço de pagamentos. Ora, quando o Governo cria
possibilidades extraordinárias de desnacionalização
para propiciar às empresas estrangeiras, às vezes
até com créditos subsidiados das instituições oficiais
de crédito, como do próprio BNDES, para que empre-
sas estrangeiras ou estrangeiros adquiram o controle
de empresas estrangeiras, quando – conforme até
chamou a atenção hoje o nobre Senador Roberto Sa-
turnino – essas empresas começam a despedir pes-
soal especializado brasileiro para contratar pessoal
especializado estrangeiro, passando a ter uma cone-
xão muito mais forte com as suas matrizes, essas em-
presas muitas vezes passam a ter um volume de im-
portações muito mais elevado do que tinham anterior-
mente, pressionando a balança de pagamentos, fa-
zendo com que o volume de importações continue a
crescer, mesmo que tenha se tentado corrigir a políti-
ca cambial. Na semana passada, tivemos, na Câma-
ra dos Deputados, um extraordinário simpósio em
que o Cientista Político, Econômico e Social José
Luís Fiori, a Srª Maria da Conceição Tavares e o Sr.
Luiz Gonzaga Melo Belluzzo chamavam justamente a
atenção para este aspecto da desnacionalização. Ou
seja, o fato de implicar uma estrutura da economia
brasileira, o que dificulta as nossas possibilidades de
crescer, porque a toda hora o Governo se vê com
esse desequilíbrio de contas externas. Para enfren-
tá-lo fica a elevar as taxas de juros, a fim de fazer com
que capitais externos venham ao Brasil. Mas, com
isso, brecando o ritmo de crescimento das oportuni-
dades de emprego. Cumprimento V. Exª pela análise
importante que traz à tribuna do Senado.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço
ao Senador Eduardo Suplicy pela contribuição, aliás,
sempre preciosa em todas as oportunidades.

Creio que devemos fazer uma autocrítica: não
temos tido competência para estabelecer prioridades.
Esta autocrítica deve ser feita por todos: pelo Gover-
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no Federal, pelo Presidente da República e pelos
seus Ministros, pelo Congresso Nacional, pelos Parti-
dos políticos, pelas Lideranças que comandam o pro-
cesso partidário e pela imprensa do País, porque es-
tamos vivendo uma inversão de valores incrível no
Brasil. Temas, sinceramente, sem nenhuma impor-
tância são priorizados em detrimento de temas funda-
mentais para o futuro da Nação. Esta autocrítica é ne-
cessária. Eu a proponho, modestamente, com a hu-
mildade de quem não tem nenhuma autoridade de Li-
derança nesta Casa, mas que aqui vem com o desejo
imenso de poder corresponder às expectativas que
os eleitores paranaenses depositaram em nosso
mandato. É com este objetivo. Privatização, sim, des-
de que não seja atraso, mas que se constitua em mo-
dernização. Dilapidação do patrimônio nacional, não.
E é ponto fundamental para quem governa, ou para
quem pretende ocupar uma posição de liderança, ou
mesmo para quem exerce um mandato eletivo, ante-
cipar-se aos fatos negativos. Evidentemente, criar e
produzir fatos positivos, mas também ter a competên-
cia para se antecipar a fatos que podem ser extrema-
mente negativos e nocivos aos interesses nacionais.
É o caso. É preciso que o Senado Federal e os Parti-
dos políticos se antecipem a esse propósito do Go-
verno, impedindo que ele se consume. A venda das
ações da Petrobrás certamente, no futuro, será con-
denada pela opinião pública brasileira.

Sr. Presidente, quero esclarecer àqueles que
imaginam poder desvirtuar os nossos propósitos em
relação à postura crítica que estamos adotando, no
que diz respeito ao modelo de privatização do Gover-
no Federal. Não se trata de uma postura de revanche
política; ao contrário, trata-se, sinceramente, de uma
postura de colaboração. Quero ser um colaborador
do Governo Federal. Quero ser um colaborador do
Presidente da República. Mas, para isso, devo me po-
sicionar de conformidade com aquilo que imagino ser
consciência nacional. Não se trata simplesmente de
consciência política individual mas da consciência na-
cional, latejando diante de fatos que podem significar
o empobrecimento irreversível deste País.

Portanto, as lideranças do meu Partido, o
PSDB, devem entender e entendem a nossa postura.
Espero que o Presidente da República, da mesma
forma, a entenda; que os burocratas do Governo ide-
alizadores desse modelo também entendam que o
nosso objetivo não é destruir, não é alavancar a impo-
pularidade eventual do Governo mas contribuir mo-
destamente, humildemente, para que o Governo pos-
sa corrigir rumos e inclusive fugir dessa tempestade
de impopularidade que o assola neste momento,

como conseqüência de atitudes não aprovadas pela
população brasileira.

Portanto, o meu apelo final, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é dirigido ao Presidente da Repú-
blica: Senhor Presidente, repense o modelo e a deci-
são de vender as ações da Petrobrás e impeça que a
má-fé possa prevalecer sobre as boas intenções de
Vossa Excelência e coloquem em risco o patrimônio
nacional, porque, sem dúvida, podemos estar assis-
tindo, agora, ao início do processo de privatização da
Petrobrás.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Casildo Maldaner, 4º Secretário, deixa
a cadeira da presidência que é ocupada
pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Com
a palavra o eminente Senador Pedro Piva.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senhoras e
Srs. Senadores, a exemplo do ilustre Senador Renan
Calheiros, estou apresentando à Mesa e encami-
nhando também à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional o meu parecer sobre o polêmico
projeto de armas que tramita nesta Casa.

Destaco, neste momento, o grau de entendi-
mento, embora com opiniões divergentes, que o Se-
nador Renan Calheiros e eu tivemos durante esse pe-
ríodo. Tenho certeza de que tanto o projeto do Sena-
dor quanto o meu serão analisados pelas respectivas
Comissões e chegaremos a um bom termo, cujo obje-
tivo é a diminuição da violência neste País.

Reitero, neste momento, aos Presidentes das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Relações Exteriores e Defesa Nacional a necessida-
de de colocar esse projeto em votação na próxima se-
mana, como é desejo do Senador Renan Calheiros e
meu, para que possamos votá-lo ainda no período
desta convocação extraordinária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR PEDRO PIVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO. (PARECER DA CRE
SOBRE O PLS Nº 292/99)

PARECER N� , DE 2000

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre os Projetos de Lei do Senado 292,
386 e 614 de 1999, que tratam do fabrico, depósito,
trânsito, porte de arma de fogo e dão outras provi-
dências.
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Relator: Senador Pedro Piva

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei do
Senado nº 292, de 1999, de autoria do ilustre Senador Gerson
Camata, que ”Dispõe sobre o fabrico, depósito, trânsito e porte
de arma de fogo e dá outras providências“. Anexados a esse Pro-
jeto estão o Projeto de Lei do Senado n� 386, de 1999, de autoria
do nobre Senador Djalma Falcão, que ”Acresce dispositivos à
Lei n� 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, a fim de estabelecer cri-
térios para o porte de armas de fogo“, e o Projeto de Lei do Sena-
do n� 614, de 1999, de autoria do ilustre Senador José Roberto
Arruda, que ” Proíbe a venda de arma de fogo e munição em
todo o território nacional e dá outras providências“.

A primeira proposição pretende proibir o fabrico, o depósi-
to, o porte, o uso e o trânsito de armas de fogo em todo o territó-
rio nacional. Prevê que, em situação ”especial, sempre a título
precário“, poderá ser emitida, pelo Estado-Maior das Forças
Armadas (atualmente Estado-Maior de Defesa), a permissão para
o fabrico de armas de fogo, para exportação ou uso das Forças
Armadas. Esse último órgão regulamentaria o trânsito e o porte
das armas fabricadas mediante autorização. Criminaliza a posse,
a guarda, o uso e o transporte de armas de fogo não autorizados
e dá rito sumário ao julgamento desses delitos. Prevê, ainda, o
prazo de noventa dias, para que ”toda pessoa que tenha a posse
ou a propriedade de arma de fogo“, recolha-a a delegacia mais
próxima, onde receberia recibo e indenização em Letras do Te-
souro.

O primeiro Projeto anexado pretende retirar de todos os ci-
dadãos o direito de guarda e porte de arma de fogo, inclusive
àqueles a quem a lei, hoje, reconhece o direito de porte de arma,
como inerente à função social que desempenham, como, por
exemplo, membros do Ministério Público e juízes. Também, àque-
les que usam arma como esporte, os atiradores, e aos que a
usam em atividades de caça.

Mantém o direito de uso, porte e guarda de arma de fogo,
às Forças Armadas, polícias e, excepcionalmente, sob controle
do Ministério do Exército, hoje, Comando do Exército, aos funcio-
nários das empresas de transporte de valores.

Dá o prazo de cento e oitenta dias para que o Ministério da
Justiça e as secretarias de segurança dos estados e do Distrito
Federal, recolham ao Ministério do Exército (Comando do Exérci-
to), para aproveitamento, todo o armamento que ”pertença a
qualquer pessoa ou entidade ou esteja sob sua posse ou guar-
da“.

Prevê que a produção nacional de armas de fogo desti-
na-se ao uso das Forças Armadas, das polícias e à exportação.

Dispõe que, no caso de interesse da segurança nacional,
”o Presidente da República poderá estatizar temporariamente fá-
bricas de armas de fogo ...“ e que o ”Poder Executivo poderá cri-
ar incentivos para que as fábricas de armas de fogo sob o contro-
le do Estado mudem de atividade, no prazo de um ano.“

Determina que a União adquira os estoques e equipamen-
tos industriais para aproveitamento ”em outras atividades ou pe-
las Forças Armadas“.

Transforma em hediondos os crimes previstos na Lei n�
9.437, de 1997.

Finalmente, dá ao Poder Executivo prazo de noventa dias
para formular um ”plano detalhado de combate ao contrabando e
ao descaminho de armas de fogo“.

A última proposição, entre outras disposições, proíbe a
venda de arma de fogo e munição em todo o território nacional,

excetuando para Forças Armadas, para os órgãos de segurança
pública e inteligência e para as empresas de segurança privada.
Prevê o recolhimento, mediante indenização, de todas as armas
e munições de propriedade particular no prazo de trezentos e
sessenta dias. Altera aspectos penais da Lei n� 9.437, de 1997,
aumentando as penas para posse, porte, fabrico e venda de ar-
mas de fogo e revoga todos os artigos dessa lei que colidem com
as disposições da proposta.

A essa última proposição, foi apresentada uma emenda,
de autoria do nobre Senador Bernardo Cabral, no sentido de su-
primir multa imposta às empresas de transporte aéreo, rodoviário,
ferroviário, marítimo, fluvial e lacustre que ”por qualquer meio,
promova ou permita o transporte de arma de fogo ou munição
sem a devida autorização ou com inobservância das normas de
segurança“. Argumenta o Senador que a medida é injusta e ina-
dequada, dada a impossibilidade dessas empresas realizarem a
fiscalização que é de competência de órgãos públicos.

II – Análise

Em que pese a visível intenção central do eminente autor
do Projeto de Lei do Senado nº 29, de 1999, de desarmar a soci-
edade, exposta em sua justificativa, a iniciativa parece incidir em
profundos vícios de avaliação e conceito, além de ferir dispositi-
vos constitucionais.

A proposta sugere o desarmamento do cidadão comum,
pacato, daquele que adquire sua arma após o necessário e legal
registro e a guarda no interior de seu lar, para exercer seu inalie-
nável direito de defesa contra um ataque injusto ou na esperança
de defender-se. Mas não podemos nos olvidar da realidade que
nos cerca. Os crescentes índices de criminalidade são um dos
maiores flagelos nos grandes centros urbanos. A insegurança, o
medo de sofrer assalto, de ser estuprado, ser morto, de ter seu
lar invadido e sua família submetida a toda sorte de sevícias –
tudo leva o cidadão a se isolar em sua casa, a se fechar em resi-
dências cada vez mais assemelhadas a fortalezas. Vive-se, nes-
se quadro, uma completa inversão de papéis. O cidadão honesto,
trabalhador, cumpridor de seus deveres, torna-se prisioneiro da
criminalidade, da qual procura defender-se atrás de grades que,
a pretexto de o protegerem em seu lar, o separam da vida e da li-
berdade. Os criminosos, agem à solta nas ruas, sempre à esprei-
ta da próxima vítima. O Estado, por sua vez, tem se revelado in-
capaz de garantir a adequada segurança à sociedade. Acuado
em sua própria residência, esse cidadão, para obter um mínimo
de segurança para si e os seus, muitas vezes possui uma arma
de fogo em casa. Lança, assim, mão do milenar direito de legíti-
ma defesa, principio reconhecido universalmente.

É sobre este ponto que devemos refletir mais detidamente
antes de tomar decisão fulcral para a segurança da sociedade.
Pois, ao proibir esse cidadão de possuir uma arma em casa, es-
taríamos privando-o dos instrumentos para exercer esse direito
de legítima defesa.

Um dos principais argumentos utilizados pelos defensores
do projeto é que, de cada dezesseis cidadãos que reagem, arma-
dos, contra bandidos, também armados, só um logra êxito. É evi-
dente que essa estatística não merece crédito. Ela está distorci-
da, pelo simples fato de que aqueles que, porventura, lograram
êxito, obviamente, em sua maioria (se não totalidade), não procu-
ram delegacias para relatar o ocorrido. Também não constam das
estatísticas aqueles que deixaram de ser atacados porque os cri-
minosos os sabiam armados, ou não estavam totalmente seguros
da condição indefesa da vítima.

Mesmo que as estatísticas veiculadas pela imprensa fos-
sem corretas, entendemos que a esperança de qualquer cidadão
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em ser aquele bem sucedido tem que ser respeitada. Devemos
lembrar que existem cidadãos aptos, emocional e tecnicamente,
para se defender. Vamos negar a eles o direito de fazê-lo, eficaz-
mente, mesmo que sejam poucos? Sob que fundamento? Mor-
mente quando o Estado está falido em sua estrutura voltada à se-
gurança pública e não é capaz de garantir um mínimo de segu-
rança à população? Será que nós, parlamentares, jornalistas, al-
tos executivos ou integrantes de uma classe social que nos propi-
cia uma melhor segurança, que, aliás, podemos comprar, não es-
taríamos insensibilizados quanto às necessidades básicas de se-
gurança dos menos favorecidos?

Até agora, estamos nos referindo ao direito de posse de
armas de fogo no recesso do lar. Os argumentos apresentados
em apoio a esse projeto são, e nisto concordo integralmente, váli-
dos para o porte de armas de fogo. Entendo que ninguém, à ex-
ceção de agentes policiais e de segurança, poderá transitar por
espaços públicos carregando armamentos. A lei deve prever rigo-
rosas sanções a quem desrespeitar essa vedação.

Tomemos, como exemplo, três países que, segundo a im-
prensa, se destacam por terem sociedades significativamente
”desarmadas“ e com baixos índices de criminalidade: Austrália,
Canadá e Japão.

Os três produzem armas, dois deles as exportam (Austrá-
lia e Canadá) e um deles é um dos maiores produtores e exporta-
dores mundiais de armas (Canadá). A legislação dos três admite
a obtenção do porte de arma. Ocorre que o fornecimento de auto-
rização é feito em caráter excepcional no Japão e Canadá, mas é
bem mais tolerante na Austrália. Em todos eles, a lei que regula o
assunto tem rigor semelhante à nossa. No Canadá, 30,8 por cen-
to das residências possuem armas legais. Na Austrália, 20,1 por
cento. No Brasil, após a vigência da Lei nº 9.437, de 1997, esta-
mos em torno de 5,2 por cento!

É importante observarmos que, nos países citados, não foi
o desarmamento da sociedade que levou à diminuição dos índi-
ces criminais. A principal causa foi o cuidadoso preparo profissio-
nal das polícias ostensivas e judiciárias desses países, conheci-
das por sua eficiência e competência. Também concorre para
esse quadro a eficácia da justiça nesses países. O êxito do de-
sarmamento da sociedade, nesses Estados, não é causa do pro-
cesso, mas conseqüência. A sociedade sentiu-se tranqüila para
desarmar-se, porque confia e se sente segura com sua polícia e
sua justiça. Essa não é, absolutamente, a situação existente em
nossa sociedade.

Sabemos que outros países, onde se realiza estudo esta-
tístico sério visando orientar a sociedade sobre o assunto, têm
constatado que um dos fatos principais a inibir o criminoso arma-
do é a possibilidade de a vítima estar armada.

É fácil inferir-se que iniciativas legislativas, entre nós, que
visam ao desarmamento unilateral estão destinadas a frustrar ra-
pidamente a esperança da sociedade em sua urgente necessida-
de de segurança. Nesse sentido, temos experiência recente. É
muito significativo que, apesar de em vigor há mais de dois anos,
a Lei nE 9.437, de 1997 – a qual, entre outras matérias, ”estabe-
lece condições para o registro e para o porte de arma de fogo“ e
define, com rigor, os crimes decorrentes da inobservância de
suas disposições – não causou qualquer melhoria nos níveis de
criminalidade.

Se analisarmos suas disposições, as do Decreto nE 2.222,
de 8 de maio de 1997, que a regulamenta, as do Decreto nE
2.998, de 23 de março de 1999, que institui a Fiscalização de
Produtos Controlados, e as das portarias do então Ministério do
Exército, hoje Comando do Exército, a quem cabe, constitucional-

mente, o controle dessas atividades, verificaremos que nossas
normas são bastante rigorosas. Elas prevêem um controle sobre
a fabricação, a aquisição e o porte legais de arma de fogo, que
seriam mais que o suficiente para evitar que esse tipo de arma se
disseminasse pela população, ou chegasse às mãos de pessoas
inclinadas ao seu uso criminoso. Do ponto de vista dos Direitos
Humanos, a nossa legislação sobre arma de fogo é das mais
avançadas e restritivas do mundo. Tanto é assim que o comércio
de armas caiu entre nós em oitenta por cento após o advento da
Lei nE 9.437 de 1997 (quase noventa por cento, se considerar-
mos armas adquiridas por pessoa física).

Não podemos negar o fato de que os índices de crimes vi-
olentos, particularmente os perpetrados com arma de fogo, têm
aumentado de forma alarmante nos últimos dois anos (entre dez
e quinze por cento, dependendo do Estado), apesar de as ven-
das de armas, após o advento da Lei nE 9.437, de 1997, terem
sido reduzidas em cerca de oitenta por cento! E, numa proporção
semelhante à concessão de porte de arma!

Para verificarmos o absurdo que é correlacionar a quanti-
dade de portes autorizados com os índices de criminalidade, bas-
ta verificarmos que o Estado do Rio de Janeiro, um dos focos da
criminalidade no País, só possui cento e dois portes de arma vi-
gendo. O Rio Grande do Sul, com uma das menores taxas de as-
sassinato por cem mil habitantes, tem mais de quarenta mil por-
tes de arma distribuídos.

Estou convencido de que propostas como essa, de total
proibição de posse de armas de fogo e fechamento de fábricas,
poderiam, ao contrário do que pretendem seus autores, certa-
mente bem intencionados e convencidos de que elas seriam soci-
almente úteis, resultar em aumento da insegurança e da violên-
cia. Apresentar o desarmamento como uma panacéia para os
males da insegurança constituiria, mais à frente, nova fonte de
descrédito para o Estado e fonte de agravamento da própria vio-
lência – que, como se sabe, deita raízes na convicção de que o
Poder Público não é capaz de assegurar a incolumidade da vida
e da propriedade do cidadão e que nossa Justiça não funciona.
Como o Estado não está organizado para prender e julgar as
pessoas que portam armas ilegalmente, e nem toma qualquer ati-
tude eficaz para organizar-se, ele engana a sociedade dando-lhe
a esperança de uma vida segura com a proibição de venda de ar-
mas. Se não consegue impedir o porte ilegal, como conseguirá
impedir a venda?

Quando a iniciativa propõe que a produção nacional de ar-
mas de fogo destine-se, exclusivamente, ao uso das Forças
Armadas, das polícias e à exportação, demonstra um total alhea-
mento e desconhecimento da realidade. Com a colocação em vi-
gor de uma lei, como a proposta, logo em seguida, com toda cer-
teza, não teremos mais indústria para produzir armas e expor-
tá-las!

Cerca de setenta por cento do armamento que exportamos
destina-se aos Estados Unidos da América. Sem esse mercado,
nossa indústria é inviável. Desde o advento da Lei n� 9.437, de
1997, que diminuiu drasticamente nosso comércio interno de ar-
mas e, de quebra, promoveu a quase paralisação da importação
de armamento, nosso País tem realizado grande esforço junto ao
governo americano para sustar a aplicação, contra nós, do princí-
pio da reciprocidade de comércio que eles utilizam em suas rela-
ções comerciais.

Grandes fabricantes americanos (Colt e Smith Wesson,
entre outros) têm reivindicado, junto ao Departamento de Comér-
cio americano, a aplicação contra nós desse princípio, o que sig-
nificaria a cessação de nossas exportações de armas para aque-
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le país e, como conseqüência, o fechamento de nossa indústria
de armas leves (Taurus, Rossi e Imbel, entre outras). Nossa úni-
ca defesa, e a razão de continuarmos em atividade, é o fato de
ainda mantermos lojas comerciais em funcionamento, o que, não
obstante um fluxo baixíssimo de importação, continua caracteri-
zando, em última instância, a possibilidade de comércio.

O fechamento total do comércio interno de armas dará aos
grandes fabricantes americanos os argumentos necessários para
obterem a proibição de importação com origem no Brasil, e nada
poderá evitar o encerramento de nossas atividades fabris.

Isso só nos causaria danosos reflexos socioeconômicos e
de defesa nacional, como: mais desemprego; dificuldades de re-
posição de peças e armas para as polícias e Forças Armadas; di-
ficuldades para a mobilização nacional (ausência de indústrias
aptas à fabricação de armas); e transferência de impostos, pos-
tos de trabalho e lucros para países e empresas estrangeiras
(após 1997, vinte e sete mil postos de trabalho e uma geração
anual de quarenta milhões de reais em impostos). E isso tudo
sem qualquer vantagem para nós. Devemos ainda lembrar que o
comércio legal seria fatalmente substituído pelo clandestino, que
iria gerar salário e impostos no exterior! Que motivo justificaria
adotarmos norma que conduz a uma relação custo-benefício tão
desfavorável?

A posse, a guarda, o uso e o transporte ilegal de arma de
fogo já são proibidos e tipificados, criminalmente, pela Lei nE
9.437, de 1997, e com sanção maior que a sugerida na proposta.
No caso da arma ser de uso proibido ou restrito, o potencial ofen-
sivo do delito impõe pena mais rigorosa, quando, então, não ca-
beria rito sumário, como propõe o autor.

Quando sugere dar um prazo de cento e oitenta dias para
que o Ministério da Justiça e as secretarias de segurança dos es-
tados e do Distrito Federal recolham ao Ministério do Exército
(Comando do Exército), para aproveitamento, todo o armamento
que ”pertença a qualquer pessoa ou entidade ou esteja sob sua
posse ou guarda“, a proposta é duplamente inconstitucional. Em
primeiro lugar, não atende às disposições constitucionais que ve-
dam o confisco (incisos XXII e XXIV do art. 5E da Constituição
Federal – CF). Em segundo lugar, atribui à União competência
que ela não tem de, ferindo o princípio da federação, ordenar aos
entes federados que confisquem (mesmo que, face à CF, fosse
possível) armas em poder dos cidadãos.

Quanto à sugestão de dar um prazo de noventa dias, para
que ”toda pessoa que tenha a posse ou a propriedade de arma
de fogo“ recolha-a a delegacia mais próxima, onde receberia reci-
bo e indenização em Letras do Tesouro, ela é inconstitucional,
porque nossa Carta Magna dispõe que a desapropriação deverá
ser feita mediante justa e prévia indenização em dinheiro (art. 5º,
inciso XXIV). Ademais, surge, com isso, a possibilidade de longas
demandas judiciais entre o Estado e o proprietário da arma.

À parte ser inconstitucional, a previsão de recolhimento
das armas seria ineficaz. Sitiado em sua casa e convencido da
incapacidade do Estado em lhe garantir a indispensável seguran-
ça, o cidadão não deixará de possuir uma arma pela simples
existência de uma lei restritiva. Tornar-se-ia, assim, mais uma da-
quelas ”leis que não pegam“, a enriquecer o anedotário nacional.

Penso, ao contrário, que se deveria dar prazo a todos os
possuidores de armas para que as registrem. Com isso, o Estado
retiraria da clandestinidade milhares de armas e passaria a ter
controle efetivo sobre elas, ao passo que seus proprietários, exa-
tamente por passarem a ser responsáveis por tudo o que com
elas ocorrer, certamente seriam mais zelosos na sua guarda e
manuseio.

Estou certo de que, se não procedermos dessa forma, as
consequências serão desastrosas. Não apenas por perder o
Estado a oportunidade de garantir o controle e a vigilância sobre
esse armamento, mas por estimular o surgimento de um perigoso
mercado negro: se é certo que as pessoas não entregarão suas
armas, é evidente que aquelas hoje devidamente registradas
passariam à clandestinidade! Típico exemplo de uma lei que pro-
duz efeito contrário ao pretendido!

As propostas do Projeto de Lei do Senado nE 386, de
1999, anexo, não concorrem para aprimorar o primeiro, pois,
além de incidirem nos mesmos erros conceituais e de avaliação
daquele, incorrem em outros vícios, igualmente graves, abaixo
analisados.

As sugestões de que, no caso de interesse da segurança
nacional, ”o Presidente da República poderá estatizar temporaria-
mente fábricas de armas de fogo...)“ e que o ”Poder Executivo
poderá criar incentivos para que as fábricas de armas de fogo
sob o controle do Estado mudem de atividade, no prazo de um
ano“, revestem-se, novamente, de inconstitucionalidade.

A estatização sem desapropriação é vedada pela CF por-
que, como já dissemos antes, implica, naturalmente, em confisco.
No caso, a proposta de estatização mediante desapropriação, até
devido ao vulto que assumiria o programa, também é inconstituci-
onal, por força do disposto no art. 167 da CF:

“Art. 167. São vedados:

I – o início de programas ou projetos não incluí-
dos na lei orçamentária anual;

.............................................................................”

E para o objetivo imaginado pelo ilustre proponente, ne-
cessidade de defesa, a CF dispõe diferentemente, prevendo que,
”no caso de iminente perigo público, a autoridade competente po-
derá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário
indenização ulterior, se houver dano“ (art. 5�, inciso XXV, da CF).

A ordem, dada à União, para que adquira os estoques e
equipamentos das fábricas de armas também é inconstitucional
pelos mesmos motivos acima apresentados, e, mais, por ferir os
princípios da independência e harmonia entre os poderes ao
imiscuir-se em matéria, evidentemente, de competência privativa
do Presidente da República, a quem cabe ”exercer, com o auxílio
dos Ministros de Estado, a direção superior da administração fe-
deral“ (art. 84, inciso II, da CF).

O Projeto anexo propõe, ainda, que os crimes tipificados
na Lei n� 9.437, de 1997, sejam considerados hediondos.

Precisamos resistir à tentação de classificar como definido
na Lei n� 8.072, de 25 de julho de 1990, que ”dispõe sobre os cri-
mes hediondos“, todos os delitos que nos causam escândalo ou
indignação“. Devemos lembrar-nos de que, após a edição daque-
la lei, o termo ”hediondo“, quando referido a uma infração penal,
não deve ser considerado ou empregado como simples qualifica-
tivo da palavra crime, mas, ao contrário, deve ser utilizado quan-
do o significado jurídico do termo, definido na lei, o justificar. ”He-
diondo“ refere-se a uma natureza de delito com características
específicas e conduz a conseqüências jurídicas bem definidas.

Ocorre que crime hediondo é aquele praticado com torpe-
za, crueldade e violência física, impondo grande sofrimento às ví-
timas e não lhes dando chance de defesa. O criminoso, normal-
mente, pratica o crime mantendo contato visual ou físico com a
vítima. Assiste seu sofrimento e se compraz com ele. Ou, no mí-
nimo, não demonstra qualquer sensibilidade diante da dor alheia.
Para ele, a vida ou a incolumidade física da vítima não têm valor.
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O que caracteriza o crime hediondo é o ato típico e suas circuns-
tâncias qualificadoras, e não suas conseqüências.

Esses crimes resultam, diretamente, em morte ou lesão
corporal de natureza grave. Essa constatação pode ser feita
numa análise das características dos crimes listados como hedi-
ondos no art. 1� da Lei n� 8.072, de 1990. Tanto é assim que cri-
mes não-enquadráveis nessas características, mas que por seu
alto potencial agressivo à sociedade merecem tratamento similar,
são, na Lei nº 8.072, de 1990, tratados separadamente no art. 2�.
A exceção é a prática da tortura que, apesar de enquadrar-se nas
características dos crimes hediondos, não foi listada no art. 1�
(que define os crimes hediondos), quando da edição da Lei, pro-
vavelmente porque, àquela época, não tinha sido, ainda, tipifica-
da como delito autônomo.

Ora, os crimes sugeridos como hediondos pelo nobre au-
tor da proposição em comento não têm essas características.

Quando o PLS n� 386, de 1999, obriga o Executivo a for-
mular um ”plano detalhado de combate ao contrabando e ao des-
caminho de armas de fogo“ (art. 6�), novamente incide, a nosso
ver, em inobservâncias constitucionais, por se imiscuir, outra vez,
em prerrogativas do Presidente da República (art. 84, inciso II, da
CF).

Não obstante, apesar do vício constitucional, estamos con-
vencidos de que essa medida, se tomada pelo Executivo Federal,
em coordenação com os executivos estaduais e do Distrito Fede-
ral, é uma idéia válida que teria eficácia para reduzir a violência
social, se colocada em prática juntamente com outras que visas-
sem a desarmar os bandidos.

Insistimos em que um instrumento efetivo para esse desar-
mamento seria a proibição de concessão de autorização de porte
de arma de fogo e a severa restrição à posse. Essas medidas
permitiriam a separação do joio do trigo. Aqueles que, publica-
mente, portassem armas, estariam, indubitavelmente, praticando
crime cominado na Lei n� 9.437, de 1997, e com base nela seri-
am punidos. Só ficariam de fora da proibição aqueles cidadãos a
quem a lei reconhece o porte de arma como inerente à função
que desempenham (oficiais das forças armadas, policiais, agen-
tes de segurança, juízes e membros do ministério público) ou re-
alizam atividades inocentes como atiradores esportivos, caçado-
res, colecionadores e habitantes em áreas rurais isoladas. Esse
tipo de porte não é direito individual e, sim, uma concessão do
Estado a uma classe de pessoas que realiza função institucional
específica ou atividade não agressiva à sociedade.

É, também, fundamental, que entendamos ser do maior in-
teresse do Estado estender seu controle sobre as armas que já
estão de posse da população. Esse controle, impedirá, por exem-
plo, que as alterações de posse como roubo, venda, cessão, em-
préstimo, etc, se façam de forma clandestina, burlando, dessa
forma, as disposições da lei. E é evidente que esse controle será
mais eficazmente obtido com incentivo e condições que facilitem
a legalização. O contrário, como querem as iniciativas em trami-
tação, colocar um cidadão, de um momento para outro, em situa-
ção ilegal, acenar com a ameaça de prisão e oferecer como única
alternativa o confisco de um bem, que ele antes havia como seu,
só terá como conseqüência arrastá-lo para a clandestinidade,
com os inconvenientes que analisamos acima. Ainda, porque, sa-
bemos, e eles também sabem, que a estrutura policial do Estado
não tem a mínima condição de forçá-los a entregar suas armas.

Outra medida importante seria a aprovação do Projeto de
Lei do Senado n� 138, de 1999, de autoria do ilustre Senador
Carlos Patrocínio, que aperfeiçoa todo o capítulo da Lei n�
9.437, de 20 de fevereiro de 1999, que trata das sanções penais

para a inobservância das normas referentes à posse, à guarda,
ao porte, à fabricação e ao comércio de armas de fogo, e que se
encontra pronto para entrar na pauta da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, desde junho de 1999.

Entendemos, finalmente, que outra providência fundamen-
tal seria dar ao Executivo a competência para impedir, se neces-
sário, a exportação de armas de fogo para países que fazem
fronteira com o Brasil, evitando o retorno dessas armas por meio
do contrabando. Para isso, sugerimos alteração na Lei n� 9.112,
de 10 de outubro de 1995, que ”Dispõe sobre a exportação de
bens sensíveis e serviços diretamente vinculados a tais bens“.

Essas medidas evitariam a grande maioria dos inconveni-
entes analisados na proposta em tela e contornaria, inclusive,
seus aspectos inconstitucionais.

É claro que ela só terá efetividade se a polícia e a Justiça
fizerem sua parte. Nenhuma lei tem, por si só, a capacidade de
mudar práticas e comportamentos sociais.

Finalmente, as disposições do Projeto de Lei do Senado
n� 614, de 1999, incidem nos mesmos vícios dos anteriores e
sua implementação traria as mesmas conseqüências indesejáve-
is acima analisadas.

III – Voto

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado n� 292, de 1999, e pelo conseqüente arquivamento
dos Projetos de Lei do Senado de nºs 386 e 614, de 1999, na for-
ma da seguinte emenda substitutiva:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 292 (SUBSTITUTIVO), DE 1999

Dispõe sobre registro, posse e porte de arma
de fogo e altera a Lei nº 9.112, de 10 de outubro de
1995, que “Dispõe sobre a exportação de bens sen-
síveis e serviços diretamente vinculados”.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Fica proibida, em todo o território nacional, conces-
são de autorização de porte de arma de fogo.

Parágrafo único. Consideram-se nulas as autorizações de
porte já concedidas.

Art. 2º Só é admitido o porte de arma de fogo a quem a lei
reconhece esse direito como inerente à função ou atividade que
exerce.

Parágrafo único. Incluem-se nesse direito os servidores do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – que exercem poder de polícia em áreas
florestais e de preservação.

Art. 3º A concessão de novos registros de armas destina-
das à defesa de pessoas, não enquadradas no art. 2E, depende-
rá de o requerente comprovar bons antecedentes, comportamen-
to social produtivo, capacidade técnica de manuseio da arma e
aptidão psicológica.

§ 1º Fica garantida a validade dos registros já concedidos.

§ 2º Às pessoas que possuem armas não registradas, re-
conhece-se o direito de regularizar a posse no prazo de cento e
vinte dias, isentas das comprovações previstas no caput deste
artigo.

§ 3º Presume-se de boa fé a pessoa que promover o re-
gistro de arma de fogo que tenha em sua posse.

Art. 4º O registro, a posse e o porte de arma de fogo por
atiradores, caçadores, colecionadores e habitantes em áreas ru-
rais serão regulados por normas especiais.
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Art. 5º O inciso I do § 1� do art. 1º da Lei n� 9.112, de 10
de outubro de 1995, que ”Dispõe sobre a exportação de bens
sensíveis e serviços diretamente vinculados“, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 1º...................................................................

§ 1º.......................................................................

I – consideram-se bens de aplicação bélica, to-
das as armas de fogo, os que a legislação defina como
de uso privativo das forças armadas ou que sejam de
utilização característica dessas instituições, incluídos
seus componentes, sobressalentes, acessórios e supri-
mentos;

......................................................................(NR)

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de cento e oitenta dias.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão,
, Presidente
, Relator

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Mesa esclarece ao eminente Senador Pedro Piva
que, a exemplo do procedimento em relação ao pa-
recer do Senador Renan Calheiros, que foi encami-
nhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, o de V. Exª será encaminhado à Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na últi-
ma semana, apresentei à Casa duas propostas com o
objetivo de minimizar situações de calamidade no
País. Expus que o Brasil é um País imprevidente em
relação a catástrofes. Nesse sentido, apresentei dois
projetos estabelecendo a criação de um fundo para a
defesa civil nacional: o Fundo Contra Calamidades
Públicas.

Tais projetos objetivam utilizar uma parcela, até
determinado percentual, dos recursos obtidos com os
seguros pagos pelos brasileiros, pessoas físicas e ju-
rídicas, destinando-a a um fundo para auxiliar a defe-
sa civil em situações de catástrofes, para as quais
não estamos preparados e em que milhares de pes-
soas necessitam de auxílio governamental. Para a
área cultural, por exemplo, já há a Lei Rouanet.

Esse fundo destinado à defesa civil nacional
terá essa participação, e será estendido à defesa civil
dos Estados e dos respectivos municípios. A distribui-
ção desses recursos deverá ser mais ou menos eqüi-
tativa, de acordo com o que se pratica hoje com rela-
ção ao FPM e o FPE.

Em complemento a isso, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, trago também uma proposta para

que o FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço possa também, em determinadas situações, ser
utilizado. Atualmente, o FGTS só pode ser usado
para adquirir a casa própria, mas é possível lançar
mão desse fundo, conforme previsto na legislação.
Por exemplo, se um imóvel, que foi adquirido ou cons-
truído com recursos do FGTS, vem a sofrer uma ca-
tástrofe – um vendaval ou enchente – e necessita de
reforma ou reconstrução, o cidadão brasileiro atual-
mente não pode lançar mão daqueles recursos para
executar a obra. Foi pensando nessas situações que
apresentei essa proposta de complementação.

Na semana passada, ocupei a tribuna do Sena-
do para apresentar dois projetos que pretendem tor-
nar o Brasil um país previdente e preparado para o
enfrentamento sempre difícil das catástrofes provo-
cadas pela fúria da natureza. Em síntese, os projetos
objetivam estimular os governos federal, estadual e
municipal a investirem em prevenção. A criação de
um Fundo contra Calamidades Públicas, a partir do
recolhimento de uma pequena alíquota dos mais vari-
ados tipos de seguros pagos pelos brasileiros, além
da dedução no Imposto de Renda das doações feitas
por pessoas físicas ou jurídicas aos fundos de defesa
civil, permitirá que o País efetue as obras de conten-
ção de cheias, proteção de encostas, desassorea-
mento de rios e riachos e, mais do que isso, permitirá
que todos estejam preparados para o calendário das
tragédias anunciadas.

Reporto-me ao artigo da jornalista Arlete Salva-
dor, do jornal Correio Braziliense, publicado na edi-
ção do dia 7 de janeiro passado. Segundo ela, ”o ca-
lendário deste ano reserva algumas surpresas. A
quarta-feira de Cinzas vai cair numa quarta-feira logo
depois da terça-feira de carnaval. A sexta-feira da Pa-
ixão coincidirá com uma sexta-feira, seguindo-se o
sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. O dia de
Tiradentes, já está decidido, será em 21 de abril, feria-
do nacional. Basta checar o calendário, está tudo lá.
São eventos tão óbvios quanto as chuvas de verão
que, como o nome diz, desabam sobre o País no ve-
rão e não no outono ou no inverno. Se o calendário e
a natureza são tão previsíveis, por que o espanto com
as inundações que desabrigam tantos brasileiros?“
Pergunta feita pela jornalista que transfiro para todos
nós e para as autoridades. Hoje mesmo, o ABC pau-
lista está inundado. Cidades como São Bernardo,
São Caetano e Diadema estão sofrendo o que a cida-
de de São Paulo e os Estados do Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais já sofreram este ano.

Esses detalhes só fazem refletir sobre o que é
previsível e o que não é. As chuvas de verão decidi-
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damente não são mais nenhuma surpresa. Imprevisí-
vel é uma nevasca em Minas Gerais ou um terremoto
no Rio de Janeiro. Isso é imprevisível. Agora, inunda-
ções nesta época em Minas, em Santa Catarina, em
qualquer lugar do Brasil, principalmente nesses Esta-
dos onde estão a ocorrer as chuvaradas, as enchen-
tes, isso é algo sabido, é algo visto.

Para os casos de uma nevasca em Minas ou um
terremoto no Rio, como não são previsíveis, não há o
que se condenar. Mas para os episódios provocados
pelas chuvas o mínimo que se espera é prevenção,
Sr. Presidente. Os Governos Estaduais e Municipais
podem e devem estar precavidos. Escolas, ginásios e
pavilhões devem estar devidamente preparados para
o que virá. Não podemos prever a quantidade de chu-
va que irá desabar nem os estragos que um vendaval
pode causar. Mas não podemos deixar de tomar medi-
das preventivas, porque as chuvas, assim como 25 de
dezembro é Natal, já fazem parte do nosso calendário.

Considerando que o Congresso Nacional tem
manifestado grande interesse em incluir o acesso à
moradia entre os direitos sociais, previstos na Consti-
tuição e em proposta apresentada pelo eminente Se-
nador Mauro Miranda, já votada inclusive na Câmara
dos Deputados, e que merece todo o regozijo brasilei-
ro, estou apresentando hoje mais um Projeto de Lei
que, aprovado, fará do Brasil um País preparado para
o combate às calamidades. Pela minha proposta, a
Lei nº 8.036, de 1990, teria o seu art. 20 alterado, per-
mitindo que o FGTS seja liberado quando ocorrerem
danos materiais graves na moradia do trabalhador ou
de sua família, em decorrência de catástrofe causada
pela natureza e que impliquem a necessidade de re-
construção ou reforma.

Este pretende constituir-se em mais um instru-
mento de defesa do cidadão frente às calamidades
públicas. São, agora, três os projetos que irão benefi-
ciar diretamente os governos e a população. Dispon-
do dos recursos previstos nos referidos projetos, os
poderes constituídos terão autonomia para aplicar na
defesa civil os valores necessários a minimizarem o
impacto das enchentes, vendavais e outros sinistros.
Obedecendo os mesmos critérios de distribuição do
Fundo de Participação dos Municípios, os recursos se-
rão distribuídos para cada Município brasileiro que terá
autonomia para aplicá-los. Os Estados também rece-
berão uma fatia considerável de recursos para exer-
cer o seu papel, a exemplo do Governo Federal, que
também terá condições de estruturar uma defesa civil
nacional capaz de atuar nos momentos mais delica-
dos.

Cumpre-se agora a última etapa deste proces-
so, permitindo ao trabalhador utilizar-se dos seus re-
cursos para reconstruir a sua moradia ou de um fami-
liar próximo. Não podemos aceitar que as regras do
FGTS, autodenominado Fundo de Garantia do Traba-
lhador, impeçam os trabalhadores de utilizarem um
dinheiro que é seu na recuperação da própria mora-
dia, Sr. Presidente. Esse Fundo representa um patri-
mônio do trabalhador, não se constituindo numa par-
cela de recursos públicos. Hoje o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço só pode ser sacado em situa-
ções vinculadas ao desemprego involuntário, apo-
sentadoria, morte, contraindo o vírus da AIDS e até
para a compra de uma casa ou quitação da mesma,
mas não é permitido para a recuperação dessa mes-
ma casa, destelhada por um forte vendaval ou total-
mente destruída por uma inundação. Além de incoe-
rente, a lei do FGTS é desumana, uma vez que o tra-
balhador vê a sua poupança aplicada em saneamen-
to público, quando se vê impedido de utilizá-lo em seu
próprio benefício.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
apresento aqui mais uma alternativa ao País, que ca-
rece muito de uma política de prevenção. Os projetos
apresentados, somados a este que agora entrego à
Mesa, certamente possibilitarão a minimização dos
problemas e dos dramas provocados a centenas de
brasileiros todos os anos.

O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB– SC) –
Com muita honra, eminente Senador Mauro Miranda,
V. Exª que o Brasil acaba de ver apresentar proposta
para que seja inserida na Constituição do País o direi-
to à moradia a todo cidadão brasileiro.Com muita
honra, ouço V. Exª.

O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Agradeço
a colocação de V. Exª, mas quero louvar a sua iniciati-
va, Senador Casildo Maldaner, com o projeto que
apresenta hoje em relação ao FGTS, do direito do tra-
balhador de reconstruir ou de pelo menos sanar, leve-
mente, o problema de sua casa atingida em momento
de tanto sofrimento, de tanta angústia. Tudo isso vem
a aliviar no conjunto todo. Tive a felicidade de apre-
sentar a emenda da moradia, que esta Casa, por que
não dizer o Congresso Nacional inteiro, teve a sensi-
bilidade de aprovar. Foi votada ontem, tendo havido
só um voto contrário. Tenho certeza de que foi um
voto de descuido do Deputado, porque é uma emen-
da de todos nós, de todos os partido políticos. A pro-
posta de V. Exª também está nessa direção. Quem
pode negar ao trabalhador direito de gozar do próprio
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benefício que recolheu, a favor de uma melhoria de
qualidade de sua vida? Como é que vamos, cumprindo
a Constituição, a saúde pública exigida, a educação,
segurança pública, a proteção à maternidade, a crian-
ça, se não zelamos pelo teto que deve abrigar essa fa-
mília.. Os meninos vão para rua! A mulher vai ficar des-
guarnecida de tudo, porque a saúde, antes de a crian-
ça nascer já está sendo prejudicada, pois a mulher não
tem um lugar que a proteja. Parabenizo V. Exª. Creio
que, a partir deste momento, também vamos ter muito
mais força, no sentido imperativo e coercitivo do Go-
verno Federal, para definir recursos orçamentários
para a moradia, para dar um socorro imediato. Não
adianta entrar na burocracia de um dia para o outro,
quando uma enchente, num sofrimento total e o Go-
verno também não ter mecanismo de atender rapida-
mente àqueles que se encontram no sofrimento total.
Parabenizo a V. Exª e agradeço muito a referência que
fez à aprovação da emenda da moradia, da minha
autoria, mas que creio que é um emenda de toda
Casa, todo Congresso Nacional. Muito obrigado.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Agradeço e recolho, Senador Mauro Miranda, as pon-
derações de V. Exª.

O Brasil regozija-se com a proposta de V. Exª.
Agora, pela própria Constituição, ninguém poderá fi-
car sem a sua própria Casa, sem o seu próprio teto
neste País.

Em relação à nossa proposta, Sr. Presidente,
reforço que o trabalhador, o cidadão brasileiro pode
usar o Fundo de Garantia, pela atual legislação, para
adquirir a sua própria casa. Agora, para uma reforma,
ou por ocasião de um sinistro, como um vendaval, ele
não pode lançar mão para reparar os danos daí de-
correntes – a lei veda essa iniciativa. Com a proposta
que apresento, daremos o direito ao trabalhador de
fazer uso dessa parcela, para reconstruir aquilo que é
seu, para morar condignamente. É uma questão de
humanidade, de justiça.

Como eu já disse, o Fundo hoje é usado – o Go-
verno empresta – para saneamento básico e para ou-
tras finalidades, mas quando o próprio trabalhador
precisa para recompor aquilo que é seu sente-se mui-
tas vezes impedido pela própria legislação. Precisa-
mos corrigir isso.

Em relação às duas outras propostas que apre-
sentei na semana passada, essa de hoje vem com-
plementar, porque na verdade somos um País impre-
vidente. Isso é uma realidade.

Apresentei duas propostas na semana passada
para a criação de um fundo de defesa civil no País. A
primeira estabelece que as pessoas físicas e as jurídi-

cas possam, até determinado limite, fazer doações
para esse fundo, abatendo-as do Imposto de Renda,
conforme já prevê hoje a Lei Rouanet para questões
culturais. Para a elaboração de filmes e outras ques-
tões culturais do País, que são importantes e interes-
santes, isso é possível. Agora, para enfrentar uma ca-
lamidade, que é de todos, imprevisível, muitas vezes,
não temos um fundo, não somos previdentes.

A segunda proposta prevê que se aplique nesse
fundo 0,5% de todo seguro que se fizer no Brasil.
Desse total, um terço ficaria com a defesa civil nacio-
nal; outro terço seria destinado às defesas civis dos
respectivos Estados; o outro terço ficaria para as de-
fesas civis dos Municípios, estimulando-se, com isso,
o estabelecimento de estrutura e defesa civil nos mais
ou menos cinco mil e quinhentos Municípios brasilei-
ros. Cada Município poderá ter o seu fundo. Assim,
estimula-se ainda a doação e a participação de cada
um dos respectivos Municípios neste fundo, dan-
do-lhe direito de estruturar-se, enfrentar as intempéri-
es e os imprevistos, muitas vezes. Os Municípios po-
derão também prevenir-se, pois sabe-se que nessa
época do ano as chuvas são mais intensas. E, se
houver fundos e recursos para fazer a contenção, até
as companhias de seguro vão lucrar, Sr. Presidente,
porque teremos menos sinistros.

Trata-se, Sr. Presidente, de uma proposta para
que o Brasil se previna, porque hoje o Governo brasilei-
ro não está preparado para esses casos. Quando ocor-
rem, tem-se que fazer um levantamento, encaminhá-lo
à defesa civil do local – quando houver –, que, por sua
vez, encaminha ao Governo do Estado, que encaminha
à defesa civil nacional. Chegando aqui, o Governo bra-
sileiro não tem recursos previstos no Orçamento, até
porque não sabe como fazê-lo. Nesse instante, faz uso
da medida provisória. Tem que correr aqui e acolá para
tentar enviar o socorro, mas isso demanda tempo, e as
providências não podem ser tomadas imediatamente.

É preciso, então, que tenhamos esses fundos.
Temos de ter a defesa civil organizada. É um bueiro, é
uma ponte que cai, é uma escola ou um hospital pre-
cisando ser recuperado imediatamente. Não é possí-
vel esperarmos meses para tais reformas. A questão
da defesa civil nacional, Sr. Presidente, é importante.

Por essas razões, as duas propostas que apre-
sentei semana passada se completam com esta pro-
posta de que o morador brasileiro, o cidadão brasileiro
que adquiriu a sua casa própria utilizando o Fundo de
Garantia, se por acaso tem a sua residência destruída
por um vendaval, por uma enchente, por um sinistro,
por uma razão ou outra, utilize também desses mesmos
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recursos para reconstruí-la. É uma complementação
das propostas apresentadas aqui na última semana.

Trago essas ponderações, Sr. Presidente, por-
que tenho a certeza de que a Casa, os nobres Cole-
gas do Senado Federal e do Congresso Nacional, to-
dos nós, enfrentaremos isso com os pés no chão, a
fim de que possamos estar mais preparados, e os
brasileiros passem por menores dissabores, por me-
nores dores de cabeça do que vêm passando fre-
qüentemente. Até as autoridades ficam às vezes a se
perguntar como pôde ocorrer determinado acidente.
Mas, como disse, muitas coisas são previsíveis. Pre-
cisamos ser mais previdentes.

Por isso, estamos tomando essas providências,
Sr. Presidente e nobres Colegas.

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, Sras e Srs. Senadores, falarei
desta tribuna sobre um problema muito grave do qual
toda a Nação brasileira tomou conhecimento. No dia
18 deste mês, aconteceu um acidente ecológico de
grandes proporções na Baía de Guanabara. Refiro-me
ao vazamento do oleoduto da Petrobrás que destruiu
grande parte da nossa ecologia. Esse acidente deixou
toda a Nação brasileira estarrecida. Nós, que somos
moradores daquela cidade, estamos sofrendo as con-
seqüências desse grande desastre ecológico. Não só
nós, cidadãos, sentimos essas conseqüências, mas
principalmente toda a fauna e a flora daquela região.

Portanto, desejo cobrar responsabilidade da Dire-
ção da Petrobrás e de outras autoridades. Hoje pela
manhã, na Comissão de Infra-Estrutura, aprovamos re-
querimento para uma audiência pública, inclusive solici-
tando a presença do Presidente da Petrobrás, do Presi-
dente da Comissão de Meio Ambiente do Estado do Rio
de Janeiro, da Assembléia Legislativa, do Greenpeace
e de outras autoridades e, posteriormente, dos Minis-
tros das Minas e Energia e do Meio Ambiente.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, um dos
espetáculos mais grandiosos da natureza é o
pôr-do-sol. No Rio de Janeiro, ganha ainda mais bele-
za na moldura oferecida pelo mar. O cair da tarde, iní-
cio da noite, nas pedras da Praia do Arpoador, na
zona sul da cidade, oferece a cariocas e turistas en-
cantador cartão postal. Os últimos raios solares dou-
rando o mar do Arpoador tem sido um programa que,
verão após verão, nunca sai da moda.

No entanto, a obra de arte ofertada gratuitamen-
te pela natureza encontra-se ameaçada.

No dia 18 deste mês, a Direção da Petrobrás co-
municou o vazamento de 400 mil litros de óleo na
Baía de Guanabara. Segundo a primeira versão da

empresa, o acidente teria levado cerca de meia hora
para ser detectado. Posteriormente, veiculou nota em
todos os grandes jornais do País afirmando que ”A
Petrobrás não tem desculpa. Tem compromisso.“ No
documento, a estatal informava sobre as medidas
para combater o lamentável desastre ecológico, de
proporções superiores às anunciadas inicialmente.

No dia 21, a Companhia, após realizar, por três
dias, investigação interna por uma comissão coorde-
nada pelo Engenheiro Laércio Rodrigues Horta, apre-
sentou o diagnóstico da situação. Houve uma falha
no projeto do oleoduto PE-2, provocando o maior de-
sastre ambiental da Baía de Guanabara. O motivo do
vazamento, que permitiu que 1,3 milhão de litros de
óleo fossem despejados por um período de quatro
horas foi assim explicado pelo Engenheiro Horta:

”O rompimento de quase meia circunferência no
duto foi provocado pelos movimentos do solo e de di-
latação do tubo. Como o óleo passa a temperaturas
que variam entre 70 e 90 graus, o aço da tubulação,
enterrada a um metro e meio do fundo do manguezal,
se dilata e contrai muito. Como o projeto não previu
que em alguns pontos o solo do mangue é mais ma-
leável, o tubo movimentou-se na vertical e chegou a
40cm do fundo. Enfraquecido, ele não resistiu à passa-
gem do óleo quente, originando o grande vazamento“.

A Petrobras, maior empresa estatal nacional, é
um patrimônio do povo brasileiro. Não podemos dei-
xar que essa mancha de óleo manche também a sua
imagem e sirva de pretexto para aqueles que querem
entregá-la à iniciativa privada. Temos, sim, o dever de
anunciar o descaso como vem sendo gerido, em con-
sonância com a política de desmonte do setor levada
a cabo pelo genro do Presidente FHC, o Diretor-Geral
da Agência Nacional de Petróleo, David Zylberstajn,
tendo como principal aliado o banqueiro francês que
preside a empresa, Sr. Henri Phillipe Reichstul.

Preservar a imagem da Petrobrás significa com-
promisso da empresa na recuperação e preservação
do meio ambiente, indenização dos milhares de pes-
cadores que ficarão, por um longo tempo, sem poder
exercer o ofício, além da transparência total na divul-
gação das informações para a sociedade. Além dis-
so, o respeito aos trabalhadores e às suas entidades
sindicais que, há algum tempo, vinham denunciando
a possibilidade dessa tragédia ambiental.

O Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxi-
as, cidade onde está sediada a Reduc – depois de
acidente no mesmo oleoduto PE-2, ocorrido em 9 de
março de 1997, onde, segundo a empresa, vazaram
600 mil litros de óleo e, de acordo com o sindicato, 2
milhões de litros –, encaminhou dossiê ao Ministério
Público do Trabalho e ao Ministério Público Federal,
apontando as irregularidades que provocaram o aci-
dente. O documento apontava erros de projeto e ma-
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terial inadequado das tubulações. Os sindicalistas
ainda entraram em contato com parlamentares da
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro e da Câma-
ra Municipal de Duque de Caxias. Além disso, organi-
zaram uma entrevista coletiva na sede do sindicato,
com a presença dos jornais O Dia, O Globo, Folha
de S.Paulo e O Estado de S.Paulo. Para estranheza
dos dirigentes sindicais, nenhuma linha foi publicada
sobre o assunto em qualquer desses jornais. Além do
desinteresse da imprensa, o Sindipetro de Caxias
também afirma ter havido desinteresse por parte do
Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público
Federal, e pouca iniciativa dos parlamentares.

Durante os últimos 24 meses, os trabalhadores da
Refinaria Duque de Caxias colheram dados que torna-
ram as acusações contidas naquele dossiê irrefutáveis.
Mas, infelizmente, em dois anos de denúncia, o resulta-
do foi o acidente da semana passada, semelhante, em-
bora com maior extensão, ao ocorrido em 1997. Pode-
ria ser evitado se as denúncias feitas fossem levadas a
sério e apuradas. Portanto, o acontecimento recente
na Baía da Guanabara foi uma tragédia anunciada. E a
denúncia dos petroleiros de Caxias engavetada, o que
propiciou a repetição do mais grave desastre ecológi-
co dos últimos tempos. Essa tragédia ambiental resul-
tou de erros, falhas e omissões, uma seqüência mar-
cada por imprevidência, incompetência e negligência,
resultando em graves conseqüências ambientais, eco-
nômicas e sociais. Os prejuízos são incalculáveis, já
que, além da qualidade de vida de milhões de pesso-
as, várias cadeias produtivas foram afetadas, sem fa-
lar nas correntes de turismo nacional e internacional,
economicamente decisivas para uma cidade como o
Rio de Janeiro e para a imagem do País.

O desastre comprometeu também o programa
de despoluição da Baía da Guanabara, no qual cente-
nas de milhares de dólares estão sendo aplicados, e
toda uma comunidade de pescadores e catadores de
caranguejo, que foi privada de seu ganha-pão. Esse
acontecimento acabou por evidenciar também o
quanto a fragilidade institucional brasileira no terreno
da proteção ambiental contribui para os erros.

Os conflitos de competência e de atribuições
entre os Governos Federal e Estadual formam um im-
bróglio legal que acabam resultando em multas ridí-
culas aos infratores, em lugar dos pesados ressarci-
mentos previstos na Lei de Crimes Ambientais. Pior
ainda é saber que o desastre estava sendo previsto,
pois há mais de dois anos a Petrobrás vinha sendo
advertida por sindicalistas sobre a ”possibilidade de
novo vazamento, devido à baixa qualidade do materi-
al usado na construção do duto e a erros no projeto“.

Além disso, é possível estabelecer uma relação
íntima entre a ineficácia da política ambiental da Pe-
trobrás e o processo de restruturação (leia-se redu-

ção de custos) implementado pela direção da empre-
sa nos últimos anos. Em nome de uma suposta ”com-
petitividade“, a Petrobrás vem arrochando o salário
de seus empregados, reduzindo o número de traba-
lhadores efetivos e aumentando as terceirizações, o
que, em linhas gerais, contribuiu para piorar as condi-
ções de segurança no trabalho.

Conforme dados fornecidos pelo Sindicato dos
Petroleiros do Rio de Janeiro, ”a Petrobrás tinha 60
mil trabalhadores efetivos em 1989. Hoje, possui me-
nos de 37 mil nessas condições. Nesse mesmo perío-
do, a produção de óleo e gás praticamente duplicou.
Em compensação, hoje são cerca de 100 mil traba-
lhadores terceirizados, que, além de contarem com
menos direitos que os efetivos, sofrem as precárias
condições de segurança. Resultado: só em 1999, 24
trabalhadores (sendo 23 terceirizados) morreram víti-
mas de acidente de trabalho nas áreas da Petrobrás.
Em tal processo de reestruturação, também está ha-
vendo o sucateamento operacional da Petrobrás“.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, cabe falar
um pouco da Reduc – Refinaria de Duque de Caxias,
inaugurada por Juscelino Kubitschek e que começou
a produzir em 9 de setembro de 1961. A refinaria pro-
duz 54 tipos de derivados de petróleo. Existem 28 uni-
dades, sendo 26 de refino e 2 de utilidades: vapor e
energia. O faturamento anual é de US$3 bilhões, e a
produção diária é de 248 mil barris. Atende aos Esta-
dos do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Regiões Norte
e Nordeste, e exporta para o Estados Unidos, Euro-
pa, África e China.

Setores da imprensa fazem uma campanha de
desgaste da Petrobrás, mas esquecem de responsa-
bilizar a alta direção da empresa. Outra meia verdade
é apontar a Petrobrás como única e grande vilã dessa
triste história. Na verdade, cerca de 6 mil empresas
despejam mais de 60 mil toneladas por dia de óleo e
metais, como chumbo, zinco e mercúrio. Oitenta e
cinco por cento da poluição são provocados por ape-
nas 52 empresas, que somente agora passarão por
uma auditoria da Feema – Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente. Apesar da necessida-
de de licença concedida pela Feema para poderem
funcionar, cerca de três mil dessas empresas não têm
licença para funcionamento. Portanto, os órgãos es-
taduais têm, também, a sua parcela de responsabili-
dade.

A mancha de óleo já atingiu, segundo o ambien-
talista Sérgio Ricardo de Lima, coordenador da ONG
”Os Verdes“, 23 praias da Baía de Guanabara e os
quatro manguezais – Guapimirim, Tubiacanga, Je-
quiá e Duque de Caxias. Ainda de acordo com o eco-
logista, o processo de recuperação dos manguezais
vai durar entre 10 e 15 anos.
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Esperamos que o episódio desperte a consciên-
cia da população e das autoridades para a preserva-
ção do meio ambiente. Não queremos ver mais a ima-
gem de mergulhões, biguás, socós e garças mancha-
das de óleo e lutando para sobreviver. Um episódio
como esse impõe mudança de políticas e de atitudes
que tragam as questões ambientais para o centro das
preocupações na administração pública, tornando-as
decisivas na aprovação de projetos e atividades.

Inúmeros estudos de âmbito internacional de-
monstram que prevenir custa muito mais barato do
que remediar, em termos ambientais. E já é hora do
Brasil empenhar-se nesse fato, pois queremos conti-
nuar, ao final de cada dia, vendo os raios do sol sob o
espelho de um mar sem manchas de óleo, nas pedras
do Arpoador, e podendo afirmar que a Petrobrás é do
povo brasileiro, além de ser uma empresa que respei-
ta a natureza.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao Senador Mauro Miranda, por ces-
são do Senador Maguito Vilela. V. Exª dispõe de 19
minutos.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Congresso
brasileiro e, mais particularmente, esta Casa têm hoje
um fato especial a ser comemorado. Ontem, à noite, a
Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a
inserção da moradia entre os direitos sociais do povo
brasileiro. É uma vitória memorável de nossa socie-
dade. É uma questão de justiça que chega a nossa
grande massa de excluídos, com muitos anos de atra-
so.

Tive o privilégio de ser o autor da proposta de
emenda constitucional, Sr. Presidente, e maior privilé-
gio ainda foi a honra de ter sido apoiado pelo voto
unânime dos queridos companheiros do Senado,
quando aprovamos a matéria no ano passado. A pos-
tura desta Casa foi fundamental para que a tramita-
ção da PEC obtivesse a agilidade que teve na Câma-
ra dos Deputados.

Não menos importante, Srªs e Srs. Senadores,
foi a sensibilidade social, foi a influência do instinto ma-
ternal, foi o sentido de família que orientaram e presidi-
ram a ação das ilustres Deputadas que compuseram
na Câmara Federal a comissão especial que analisou
e aprovou a incorporação desse novo direito ao univer-
so de nossos direitos sociais. Às Deputadas Marisa
Serrano, Presidente, e Almerinda de Carvalho, Relato-
ra, não só pelo empenho, mas seguramente pela qua-
lidade do trabalho que garantiu a aprovação unânime
pelo Plenário da Câmara Federal, a sociedade brasile-

ira passa a ser devedora de uma enorme gratidão,
por tornar-se, a partir de agora, mais justa e menos
iníqua.

A emenda da moradia é emblemática não ape-
nas no seu sentido social. Ela demonstra que este
Congresso pode unir-se suprapartidariamente em
torno das grandes causas. Ninguém questionou o
mérito desse novo direito que foi adquirido pela socie-
dade brasileira. Luiza Erundina, Inocêncio Oliveira,
Ricardo Izar, Enio Bacci, Geraldo Magela e Ayrton
Xerêz, para citar apenas alguns dos nobres Colegas
que se manifestaram, foram vozes importantes no en-
caminhamento da votação que garantiu nossa vitória
no primeiro turno. Ontem, na votação final, foi nova-
mente importante a força da palavra do Deputado Ino-
cêncio Oliveira, Líder do PFL, o seu Partido, Sr. Presi-
dente. Além desse ilustre Líder, foram ouvidas impor-
tantes contribuições para o debate, com as interven-
ções dos Deputados Ricardo Izar, Paulo Delgado, Ma-
ria Elvira, Inácio Arruda e Telma de Souza. Não tenho
dúvida de que muitos outros Parlamentares teriam se
manifestado, não fosse o aperto do calendário de vo-
tação neste período de convocação extraordinária.

Srªs e Srs. Senadores, gostaria de contar com a
presença dos queridos colegas na cerimônia de pro-
mulgação, para que ela tenha o significado histórico
de um ato de vontade de toda a Casa, em benefício
dos mais de 12 milhões de brasileiros que, ou não têm
teto algum, ou vivem miseravelmente sob moradia
inadequada. São os que vivem em barracos, choças
ou palafitas, à espera da misericórdia dos poderes
públicos e sem saber, sequer, que os milhões e mi-
lhões que são jogados pelo ralo como juros da dívida
dariam para resolver a chaga desse déficit colossal
de moradias em curtíssimo prazo.

O Brasil não pode mais contemporizar esse dra-
ma que estigmatiza a nossa paisagem social. A
emenda da moradia é um passo importante que vai
fortalecer e viabilizar os passos seguintes. Na verda-
de, estamos criando um instrumento formal de luta
para a sociedade e um referencial de ação para o
Estado. Não vamos acabar com o déficit de moradias
da noite para o dia – isso eu sei e estou tranqüilo
quanto a isso. A sociedade está se armando, por
meio desse novo instituto jurídico, de caráter impera-
tivo, para estancar a vergonhosa omissão dos pode-
res públicos durante tantas décadas. Quero agora,
como autor da iniciativa, assumir diante desse Plená-
rio o meu compromisso de luta para que a nova nor-
ma constitucional seja de fato cumprida.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Con-
cedo o aparte ao Senador Pedro Simon.
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O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
Mauro Miranda, ao assistir do meu gabinete o pronun-
ciamento de V. Exª, vim correndo ao plenário e, feliz-
mente, cheguei a tempo. Quero ter a honra e a alegria
de apartear V. Exª, para dizer que vivemos ontem um
grande momento no Congresso Nacional. Com uma
rapidez até surpreendente, a Câmara dos Deputados
aprovou, por unanimidade, a emenda de V. Exª, ante-
riormente também aprovada, por unanimidade, no
Senado Federal. Trata-se, nobre Senador Mauro Mi-
randa, de uma iniciativa excepcional e de uma gran-
deza inestimável constar na Constituição Federal a
moradia como sendo um direito do cidadão. Tal fato
determina que, nas prioridades que teremos daqui
por diante, compreendamos a importância e o signifi-
cado da casa própria para uma família. Não há dúvida
de que, se queremos o crescimento da sociedade e o
desenvolvimento do País, temos que nos focalizar na
unidade familiar, pois ela é a responsável pela organi-
zação da sociedade. Uma família sem lar, sem mora-
dia, sem esse mínimo de garantia, em meio às contur-
bações e às dificuldades do mundo moderno, sucum-
be facilmente, o que vem ocorrendo. O projeto de V.
Exª é de grande profundidade e de enorme conteúdo
e visão. Será, portanto, o foco inicial, o alicerce sobre
o qual trabalharemos arduamente para desenvolver
essa tarefa. O ex-Governador Iris Rezende, nosso
ilustre companheiro, quando governava o Estado de
V. Exª, demonstrou o que pode ser feito nesse sentido
e foi um exemplo importante, porque não se pode fa-
lar em grandes projetos para equacionar o problema
social da moradia pensando em grandes empreitei-
ras, direcionando grandes investimentos nesse senti-
do. Meu querido Senador, lembro-me muito bem que,
quando V. Exª apresentou o projeto, fez pronuncia-
mento no sentido de haver um mutirão, haver a pre-
sença da prefeitura, provavelmente entrando com o
terreno, haver a presença do Estado, provavelmente
entrando com a infra-estrutura, e haver a presença da
União, entrando com a construção. Assim, como foi
feito em tantos lugares, a exemplo de Goiás, o próprio
interessado e a sociedade vão construir as moradias
populares por um preço infinitamente inferior, muitís-
simo mais barato. Vi, na cidade de Erexim, um prefei-
to do meu Partido, Antônio Deihxmeir, montar uma fá-
brica de pré-moldados, utilizados para casas popula-
res, em vez de se colocar tijolo em cima de tijolo, e
tudo é feito com uma rapidez impressionante. Em
apenas alguns dias se constrói e com uma facilidade
enorme. Essas fábricas que já fazem os
pré-moldados das paredes possibilitam que a casa
possa ser feita pelos próprios interessados com muito
mais facilidade, com muito mais singeleza. No mo-
mento em que V. Exª lança o seu projeto, no momento
em que diz que vai ser coordenador da campanha

para que isso não fique apenas no projeto mas seja
transformado em ação, eu acredito que nós devería-
mos fazer um grande movimento no sentido de que a
construção da casa própria não significasse apenas
botar mais dinheiro na Caixa Econômica Federal, não
significasse que mais empreiteiras vão conseguir ver-
bas, sei lá a que preço, a que custo e que material vão
empregar. É preciso que esse seja um grande movi-
mento da sociedade, um grande movimento da cida-
dania, para que possamos fazer realmente com que
esse projeto se transforme numa grande realidade.
Imagine, V. Exª, o dia em que todas as famílias brasi-
leiras tiverem o seu lar! Não há dúvida alguma de
que, tendo um lar, elas terão o que comer e serão o
início da formação da grande sociedade brasileira. É
com muita alegria, sendo seu amigo e admirador,
que vejo a sua sensibilidade e sinto a emoção que V.
Exª deve estar sentido. De certa forma, não digo a in-
veja, mas a ciumeira com que muitas vezes as pes-
soas podem estar olhando pelo mérito, pelo êxito,
pela grande vitória que V. Exª conquistou. Principal-
mente chama a atenção pela sensibilidade de todo o
Congresso Nacional, porque imaginávamos que a
Câmara iria levar algum tempo para votar essa emen-
da constitucional. Não me lembro de uma emenda
constitucional, oriunda do Senado, que tenha ido para
a Câmara e tenha sido votada com tanta rapidez, dis-
posição favorável e unanimemente como foi essa.
Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –
Agradeço profundamente, nobre Senador Pedro Si-
mon, pelas suas palavras. Elas são para mim um estí-
mulo e me proporcionam um sentido de dever cumpri-
do, principalmente quando as ouço de V. Exª, uma
pessoa que tem o carisma e essa enorme paixão por
toda a Nação brasileira. Elas vêm complementar tam-
bém as palavras do ex-Ministro Celso Furtado, que se
manifestou muito favorável a este projeto.

Quero fazer um apelo para que, no dia da pro-
mulgação desta emenda, as duas Casas, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal, façam aqui um
movimento com a base da sociedade civil, pedindo a
presença da CNBB e de pessoas expressivas da so-
ciedade. De repente, da mesma forma como fez o
próprio Didi, em relação ao Unicef, trazermos alguém
mais para dar um peso diferente, uma motivação ao
Presidente da República. Isso não pode ser letra mor-
ta; não vamos deixar que ela assim se torne .

Espero que a sociedade brasileira responda
com energia o apelo que está inscrito no sentido mais
amplo desse novo direito social. Queremos uma
guerra santa a favor da moradia neste País. Quere-
mos um mutirão que integre todas as forças de nossa
sociedade organizada, como a Igreja, as universida-
des, as centrais sindicais, os sindicatos, as organiza-
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ções não-governamentais e as sociedades comunitá-
rias. Todos unidos, enfim, para que a moradia, esse
direito inalienável, venha a ser, de fato, um direito de
todos. É a minha esperança, com a minha gratidão a
esta Casa e a este Congresso.

Fui muito motivado pelos grandes mutirões de
Goiás, como V. Exª falou, por este grande Líder, que é
Iris Rezende Machado. O apelo para fazer esse proje-
to nasceu do grande mutirão, Senador Iris Rezende,
que fizemos das mil casas. Lembro-me muito bem
que saímos de madrugada, 4 horas da manhã, para
fazermos mil casas dentro de Goiânia. Eu fui encarre-
gado por V. Exª para administrar a construção de 150
casas na entrada do conjunto habitacional. Lutamos o
dia inteiro para construir as mil casas. No final do dia,
às 8h da noite, eu voltava da última casa que tínha-
mos construído e via que ela tinha luz, televisão funci-
onando e as famílias felizes já instaladas nas primei-
ras casas. Aquele dia marcou meu coração, porque vi
o que era ter uma casa. E, a partir daí, fiquei motiva-
do. O exemplo de Iris, em Goiás, foi o início deste pro-
jeto da moradia, que foi aprovado com unanimidade
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Espero, Senador Iris Rezende, meu companhei-
ro, que, no dia da promulgação, todos estejamos
aqui, para, quem sabe, convocando mais gente da
sociedade civil, os sem-teto, discutir esse problema e
motivar o Governo Federal a estabelecer um progra-
ma definido de casa popular no Brasil.

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
prazer, Senador Iris Rezende.

O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Não era mi-
nha intenção apartear V. Exª até pela exigüidade do
tempo, mas eu não poderia deixar que V. Exª saísse
desta tribuna sem a minha manifestação pessoal de
admiração e de respeito pela sua atuação nesta
Casa. A importância do homem público, sobretudo, é
a sua sensibilidade. O mal, muitas vezes, do mundo
político é a insensibilidade dos políticos, dos homens
públicos, daqueles que têm nos ombros a responsa-
bilidade da administração pública. V. Exª tem de-
monstrado ao longo da vida ser uma pessoa extrema-
mente sensível, como acabou de demonstrar agora,
rememorando aqueles momentos de emoção, que
marcaram a vida de V. Exª, quando viu, ali, mais de
100 mil pessoas num grande canteiro de obras, tor-
nando realidade o sonho de mil famílias num dia só,
isso no primeiro mutirão porque no segundo, se V. Exª
se recorda, foram 3.300 casas num só dia em 48 cida-
des do interior de Goiás. V. Exª, sensibilizado natural-
mente por tudo aquilo que se via, por aquelas emo-
ções que se apoderavam de todos nós, traz à socie-
dade brasileira, com apresentação e aprovação des-

sa emenda, a certeza e a garantia de que hoje é um
imperativo, por parte do Governo, a política de dar a
cada família deste País uma casa, que seja pequena,
simples, construída mediante mutirão, com recursos
federais, estaduais ou municipais, mas que cada fa-
mília, neste País, tenha um cantinho onde viver com
dignidade. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) –
Agradeço o aparte de V. Exª, nobre Senador Iris Re-
zende, e o incorporo ao meu discurso. O cartaz que
mandei preparar em comemoração a aprovação da
emenda traz a fotografia de uma daquelas casas hu-
mildes que construímos quando V. Exª era Governa-
dor. Uma casa simples e humilde, mas que deu digni-
dade à família que habitou nela.

Muito obrigado, Senador Iris Rezende, muito
obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de falar e
agradecer, mais uma vez, ao Congresso Nacional,
pela aprovação dessa emenda da moradia, prestigia-
do com uma votação por unanimidade. (Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senador Casildo Maldaner enviou à Mesa proposição
que, em face do disposto no art. 235, inciso III, alínea
a, do Regimento Interno, será lida na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Eduardo Siqueira
Campos e Mozarildo Cavalcanti enviaram discursos à
Mesa para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ano novo, drama
velho. O título dado por um jornal paulista às notícias
sobre as enchentes que, neste início de ano, atingi-
ram os Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro espelha, lamentavelmente, uma dessas ma-
zelas crônicas do nosso País.

A cada ano, a cada estação das chuvas, o fenô-
meno se repete. Uns morrem e muitos perdem todos os
bens materiais que levaram, às vezes, uma vida inteira
para amealhar. Neste início de 2000, nem autoridades
foram poupadas. Ao que se viu no noticiário, pelo me-
nos um juiz, um prefeito e uma secretária municipal es-
tavam entre as vítimas das cheias no Sul de Minas.

Estradas importantes, como a Fernão Dias, que
liga São Paulo a Minas Gerais, ficaram interrompidas
por cerca de dois dias. Os prejuízos materiais são
imensos, os governos liberam verbas de emergência,
a sociedade civil se mobiliza, solidária. E no meio da
miséria surge, para nossa tristeza, mais miséria: la-
drões saqueiam as casas inundadas, aumentando o
prejuízo dos que já foram castigados pelas águas.

As chuvas ainda estão longe de acabar, mas um
levantamento preliminar, publicado pela imprensa, já
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contabiliza 39 mortes, apenas para ficar nos casos
mais graves. Os menos graves somam milhares e mi-
lhares e têm sua dor banalizada pela transformação
em grandes números e estatísticas, justificando a fra-
se de Chico Buarque de Hollanda: a dor daquela gen-
te não sai no jornal.

É óbvia a impotência do ser humano diante dos
fenômenos climáticos e da sua força de destruição,
tanto no mundo desenvolvido, como nos países mais
pobres. Os vendavais e as chuvas destroem na Fran-
ça. Os furacões e tornados arrasam cidades inteiras
nos Estados Unidos. E, agora mesmo, há um podero-
so vulcão em erupção na Guatemala, um belo espe-
táculo da natureza, mas de conseqüências trágicas
para a vida das pessoas.

Também a imprevisibilidade das intempéries
precisa ser levada em consideração, quando se dis-
cute esse problema e as suas possíveis soluções. É o
caso concreto de Itajubá, em Minas Gerais, que nun-
ca havia sido atingida por uma enchente dessas pro-
porções em tempos recentes, segundo noticiado pe-
los jornais.

Há, entretanto, o que pode ser prevenido pelo
homem e aí é que está a questão que pretendo levan-
tar aqui, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras,
Senhores Senadores. As soluções são, fundamental-
mente, de duas ordens, principalmente no caso das
enchentes: falo da sua prevenção, por meio de obras
de infra-estrutura, e das providências destinadas à
proteção da vida humana.

A proteção da vida, o que pode haver de mais
importante na discussão deste assunto, se liga, obvi-
amente, às obras que podem impedir as inundações.
Quando estas não podem ser evitadas, pela abun-
dância da chuva, trata-se, então, do estabelecimento
de um sistema permanente e eficiente de alerta, para
a adoção, em tempo hábil, de medidas de retirada da
população das áreas de risco. Foi o que se viu, no ano
passado, na costa leste dos Estados Unidos, quando
um alerta sobre um furacão nos permitiu assistir, na
televisão, uma mobilização, sem precedentes, das
autoridades e da população.

De outra parte, é fundamental lembrar, como já
disse, da prevenção de inundações com obras de in-
fra-estrutura. Não me refiro aqui apenas a obras no-
vas, mas também àquelas de manutenção: algumas
simples, como a limpeza de sistemas de esgotamen-
to de águas pluviais; outras mais caras e demoradas,
como o aprofundamento de leitos de rios, a exemplo
do que está sendo feito no Rio Tietê, em São Paulo.

O balanço desse assunto, feito neste início de
ano, pela imprensa, é uma repetição trágica e já enfa-
donha do problema, a justificar plenamente o título de

jornal que já mencionei. Sem aprofundar muito a in-
vestigação sobre a questão, vamos a alguns fatos.

Segundo informações dos governos estaduais,
publicadas nos jornais, o Rio de Janeiro aplicou, em
1999, somente 55% dos R$ 9 milhões inscritos no or-
çamento para prevenção e defesa contra inunda-
ções. O Governo de São Paulo utilizou apenas 69%
dos R$ 302 milhões previstos orçamentariamente
para o ano passado na prevenção de alagamentos.
Desse total, R$ 195 milhões destinavam-se à recupe-
ração do Rio Tietê, mas mesmo em regime de priori-
dade o investimento foi menor que o necessário: ape-
nas 72% desse valor foram empenhados.

Em Minas Gerais, a situação parece ainda pior,
a julgar pelo que noticia a imprensa. O Estado não
tem rubrica específica em seu orçamento para a pre-
venção de enchentes. O dinheiro é repassado pelo
governo estadual a outros órgãos de governo que,
dependendo de demandas, podem ou não realizar
obras desse tipo. E não é que não existam inunda-
ções em Minas: em 1997, a União e o governo esta-
dual gastaram R$14,1 milhões em decorrência de es-
tragos provocados pelas chuvas.

Na discussão do motivo por que as obras não
são feitas surgem a falta de vontade e a ignorância
dos governantes. Ainda se ouve dizer, por este Brasil
afora, que rede de esgoto não dá voto, porque fica en-
terrada. O “jogo de empurra” entre as autoridades, e
as tradicionais disputas políticas, como já se viu neste
início de ano, também se alinham entre as causas do
problema. Por último, mas não menos importante, há
o crônico fenômeno da corrupção, que exaure os re-
cursos públicos em sacrifício da população.

Assim, Sr. Presidente, Sras Senadoras, Srs. Se-
nadores, desejo fazer, aqui desta tribuna, nesta Casa,
que tem graves responsabilidades sobre os destinos
nacionais, o meu alerta. Enquanto o nosso Nordeste
é castigado pela seca, outras partes do Brasil sofrem
com as inundações. Ao que vem de Deus, temos que
nos resignar. Mas no plano que cabe ao homem, há
muito o que fazer.

A administração séria e competente dos recur-
sos financeiros, o trabalho harmônico entre as três
esferas do poder e a preparação da máquina burocrá-
tica para servir à sociedade – e não o contrário – são
nossos deveres de homens públicos, escolhidos pela
população para esta nobre tarefa.

Eleger, entre as prioridades da administração
pública, a preparação para enfrentar os fenômenos
da natureza, certamente faz parte das nossas obriga-
ções primeiras. É inaceitável, nos dias de hoje, quan-
do a ciência e a tecnologia nos maravilham com seus
feitos, que pessoas ainda morram ou percam todo o
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seu suado patrimônio pela falta de obras, por vezes
simples, como já disse, que evitem inundações.

Desenvolver uma estrutura eficiente de prote-
ção à vida humana, equipando e preparando o Siste-
ma de Defesa Civil, também deve ser prioridade ab-
soluta para qualquer governante de responsabilida-
de. Não podemos ser apanhados desprevenidos pe-
las intempéries e depois simplesmente chorar os
mortos porque já não há mais o que fazer.

Assim, Sr. Presidente, Sras Senadoras, Srs. Se-
nadores, este era o chamamento que gostaria de fa-
zer a todos os homens públicos do Brasil. Faço este
apelo na esperança de que no ano que vem as cha-
madas dos jornais não sejam mais voltadas para um
velho drama, mas para anunciar que a vida melhorou
em nosso País.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ques-
tão agrária se arrasta no Brasil há séculos e tende a
agravar-se com um processo havido nas últimas dé-
cadas de uma urbanização enganosa, não fruto de
oportunidades de trabalho nas cidades, mas na ver-
dade, da exclusão rural, por falta de uma política de
migrações racionalizada, pelo abandono das áreas
rurais, pelo crescimento populacional sem que tenha
havido da parte dos sucessivos regimes, ou sucessi-
vos governos, as medidas necessárias para evitar o
agravamento dos problemas.

Assim, neste momento, a Nação assiste preo-
cupada o aumento dos conflitos que unem num só
movimento, os chamados sem terra, e os excluídos
urbanos, chamados sem teto, sem emprego, e o que
é mais grave, sem educação, sem saúde e sem ade-
quado preparo profissional.

Se esta é uma situação que se repete pelo Bra-
sil – ainda há dias o ilustre representante do Estado
do Tocantins, meu colega de Bancada, o Senador Le-
omar Quintanilha, relatava para esta Casa o drama e
os conflitos dos sem terra num dos grandes e mais ri-
cos estados da Federação – o Estado do Paraná. Se
esta é uma situação que se repete no Brasil, creio que
ela poderia ser minorada se o Governo Federal priori-
zasse apoio aos Estados na execução de políticas
fundiárias, ao invés de atuar diretamente através de
órgãos como o Incra, que apesar de sua competência
e vontade política está longe da realidade, ou das rea-
lidades complexas, diferenciadas e distantes que ca-
racterizam o País.

Creio que o Incra, ao invés de ser órgão execu-
tor da Reforma Agrária, deveria ser essencialmente
órgão de articulação e apoio a Planos e Órgãos Esta-
duais voltados à regularização fundiária, que, por es-
tarem junto às realidades e por serem diversificados

de acordo com as mesmas realidades, possuem me-
lhores condições, sem dúvida, de executar as políti-
cas fundiárias nacionais.

Cito o próprio caso do Tocantins, o meu Estado,
onde, embora existam os mesmos problemas de co-
lonização e a estrutura agrária que caracteriza os ou-
tros Estados brasileiros, as situações de conflito e ex-
clusão rural têm sido extremamente diminuídas em
função da ação rápida e preventiva do Governo do
Estado.

Acabo de receber o Relatório de Ações desen-
volvidas pelo Instituto de Terras do Estado do Tocan-
tins – ITERTINS, presidido pelo técnico Nelito Vieira
Cavalcante, referente a 1.999.

Só nesse caso, Sr. Presidente, o Itertins entre-
gou 847 documentos definitivos de Titulação de Ter-
ras, abrangendo uma área de 84.472,86 ha, ou seja,
glebas de cerca de 100 ha cada uma o que, no meu
Estado caracteriza a pequena propriedade rural.

No mesmo ano o Itertins arrecadou e matriculou
em nome do Estado um total de 147 glebas rurais, to-
talizando 121.241 hectares. São essas glebas que o
Governo do Estado transfere através de titulação de-
finitiva aos pequenos agricultores pelo preço simbóli-
co de R$1,00.

Transformados em proprietários de suas terras,
esses pequenos agricultores passam a ter acesso ao
crédito bancário, fixando-se na terra e tornando-se
produtores.

Informa, ainda, o Relatório do Itertins, que um
total de 1.168 propriedades rurais, totalizando 31.049
ha foram medidas e demarcadas pela administração
direta e indireta do Estado, beneficiando a mais de
1.000 famílias.

O Itertins tem, ainda, atuado em áreas urbanas
como é o caso de Colinas do Tocantins, onde a desa-
propriação de 35 ha está permitindo a implementação
de vila popular, que abrigará 570 famílias. Em Pal-
mas, onde está sendo construído o Complexo Aero-
viário Internacional foram avaliadas várias áreas para
fins de desapropriação, e mais uma área de 1.167 ha
destinada a uma cidade cinematográfica e à produ-
ção cultural, projeto que relatarei ao Senado no mo-
mento oportuno. Outras áreas foram desapropriadas,
no município do Lajeado, em função da construção
da Usina Luís Eduardo Magalhães.

Concluindo, devo registrar, Sr. Presidente, a co-
laboração obtida do Incra que viabilizou um amplo
programa de cooperação técnica. Assim é que 820
propriedades rurais já foram vistoriadas com vistas a
novas titulações e mais 880 o serão brevemente.

Ao fazer este registro, Sr. Presidente, nobres
Colegas Senadores e Senadoras, cumprimento o Go-
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verno do Estado, a Secretaria de Agricultura e, em es-
pecial, o Itertins e o Incra pelo trabalho realizado.

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

– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, hoje,
abordar, ainda que com brevidade, o complexo pro-
blema da pobreza. Complexo, porque fenômeno de
múltiplas causas, não existindo nenhum fator isolado
que, uma vez resolvido ou melhorado, possa ocasio-
nar, por si só, a eliminação da pobreza em nosso País.
Na investigação dos fatores que levam à pobreza do
povo brasileiro, estão presentes desde causas que po-
dem ser tratadas com objetividade, – como baixa es-
colaridade, estrutura fundiária concentrada e baixo in-
vestimento em certas áreas geográficas – até causas
difíceis de objetivar, – como formação histórica, estru-
tura psíquica e cultural, e relacionamento entre raças.

Chama atenção, mais a nós, brasileiros, do que
a ninguém, o contraste que existe entre, por um lado,
a dimensão e a pujança da economia brasileira e, por
outro, a pobreza extrema a que está submetida ampla
parcela de nossa população. Em contraste é motivo
de desconforto para todos nós e envergonha-nos pe-
rante as nações civilizadas. O Brasil, – que, em tama-
nho, é a oitava economia do mundo e é sempre lem-
brado, ao lado de China, Índia e Rússia, como uma
das nações emergentes mais promissoras – tem, ao
mesmo tempo, cerca de um terço de seu povo mergu-
lhado na pobreza, isto é, sem renda para prover ne-
cessidades consideradas básicas, e cerca de um sex-
to passando fome. Em números absolutos são 54 mi-
lhões de pobres e 24 milhões de indigentes.¹

Tomando de empréstimo a metáfora expressa
naquele velho provérbio chinês, muito citado, que es-
tabelece distinção entre dar um peixe a alguém ou en-
siná-lo a pescar; poder-se-ia dizer que existem duas
estratégias para minorar a pobreza. A primeira é pro-
ver, a quem não tem, a renda ou os bens necessários
à satisfação de suas necessidades básicas. Isso se
chama assistencialismo. A segunda é criar condições
para que o pobre possa adquirir conhecimento e des-
treza, de modo que ele próprio possa prover a si mes-
mo a renda e os bens de que necessita. Na falta de
um termo consagrado, eu chamaria essa última estra-
tégia de investimento social.

A primeira estratégia, o assistencialismo, é mais
imediata. A segunda, o investimento social, é mais
duradoura. Embora a última seja preferível à primeira,
– do ponto de vista do gasto público vis-à-vis os resul-
tados a favor da erradicação da pobreza; – a primeira,
o assistencialismo, torna-se, muitas vezes, inescapá-
vel. Por vezes, há situações emergenciais. Alguém
que esteja passando fome hoje tem de comer: não se
pode adiar a satisfação dessa necessidade vital. Há
também grupos sociais em relação aos quais, devido

a sua fragilidade, – por exemplo, idosos, doentes crô-
nicos, deficientes vítimas de calamidade, – não se
pode ter esperança razoável de que logrem alcançar
autonomia na geração de renda para si mesmos. Por
isso, o assistencialismo e o investimento social são
abordagens complementares no combate à pobreza.

No que diz respeito ao assistencialismo, exis-
tem, por exemplo, no âmbito Federal, os benefícios
de prestação continuada concedidos de acordo com
a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que são
pagos a idosos e portadores de deficiência que se en-
quadrem nos critérios da lei. Há também as aposenta-
dorias do Funrural, às quais, por terem sido concedi-
das sem contraprestação dos beneficiados, enqua-
dram-se mais propriamente na categoria de assisten-
cialismo. Segundo o Presidente Fernando Henrinque
Cardoso, em entrevista recente à revista Conjuntura
Econômica, tais aposentadorias somam uma despe-
sa de 9 bilhões de reais por ano.²

Já os gastos federais com investimento social
são os mais diversos possíveis, estando presentes no
Orçamento Geral da União, nos programas de banco
de fomento, como o BNDES, a Caixa Econômica, o
Banco do Brasil, sendo financiados por impostos, fun-
dos sociais e empréstimos externos, como os do Ban-
co Mundial e os do Banco Interamericano de Desen-
volvimento(BID). Abarcam rubricas tais quais educa-
ção, saúde, saneamento, habitação, agricultura, re-
forma agrária etc.

Senhor Presidente,
Devo louvar o trabalho desenvolvido pela Co-

missão Especial para a Erradicação da Pobreza, co-
missão que, durante quatro meses, ouviu os depoi-
mentos de diversos estudiosos e personalidades en-
volvidos com o problema. Isso nos ajudou a ter um
quadro mais claro da dimensão da pobreza em nosso
País, despertou-se para possíveis abordagens para
resolver o problema e inspirou-nos com a confiança
de que o Brasil tem recursos para vencê-lo.

Entretanto, devo, também, ser mito sincero e di-
zer que não me agradou o encaminhamento que a co-
missão acabou por dar à questão, na forma de duas
Propostas de Emenda Constitucional³ uma delas de
autoria do Senador Antonio Carlos Magalhães.
Ambas foram sintetizadas no substitutivo apresenta-
do pelo Relator da matéria na CCJ, o Senador Lúcio
Alcântara.

Basicamente não me agradou porque as pro-
postas, e agora o substitutivo, – limitam-se a definir
fontes de recursos com o objetivo de atacar a pobre-
za, o chamado Fundo de Combate à Pobreza, sem
que, todavia, definam as ações que serão financiadas
por esse fundo. Em outras palavras, junta-se dinheiro
não se sabe muito bem para fazer o quê.
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Penso ser contraproducente esse tipo de inicia-
tiva, ainda mais em nosso País. Se levarmos em con-
sideração que não é raro o emprego de recursos de
determinados fundos para finalidades totalmente di-
ferentes daquelas para os quais foram constituídos,
prática chancelada pela ineficácia de nosso Poder Ju-
diciário, veremos o risco que estamos correndo ao cri-
ar um fundo cuja finalidade é expressa em termos tão
vagos quanto o combate e a erradicação da pobreza.4

Estão aí as denúncias de desvio de verbas do Fundef
para outras finalidades, diferentes da educação, que
não me deixa mentir. E olhem que o objeto do Fundef
é perfeitamente definido! Podemos recordar os pro-
blemas ocorridos também com o Fundo de Estabiliza-
ção Fiscal, que já foi Fundo Social de Emergência e
agora será Desvinculação de Receitas Orçamentári-
as da União (DRU).

Enfim, esta é uma crítica que quero fazer à
constituição do Fundo de Combate à Pobreza. Outra
é que o fundo aumenta ainda mais a carga tributária.
Não sei estimar em quanto ter-se-ia de fazer um estu-
do a respeito disso, mas aumenta a carga tributária.
Ora, a carga tributária, no Brasil, como sabemos, já
ultrapassou a marca de 30% do PIB. Cada vez mais,
fica claro que o problema dos gastos sociais não está
na quantidade de recursos disponíveis, mas na quali-
dade desses gastos, na eficácia desses gastos, o que
é um problema gerencial. Não se pode recorrer indefi-
nidamente ao aumento da carga tributária. A socieda-
de brasileira exige do Poder Público um esforço para
melhorar a eficácia de seus gastos. Além do mais, a
maior parte dos recursos do fundo virá do imposto do
cheque, o IPMF, que é um imposto regressivo e que
incide em cascata. Portanto, é socialmente injusto, –
o que aumenta a pobreza, – e prejudicial à produção,
– o que piora o desemprego e, por conseqüência, fa-
vorece a pobreza.

Por fim, como terceira crítica, tecerei comentá-
rio sobre o órgão que deverá ser criado para planejar
as ações de combate à pobreza, para autorizar a apli-
cação dos recursos do fundo e para submeter o Orça-
mento do Fundo ao Congresso Nacional. De acordo
com a PEC nº 96/99, de iniciativa da Comissão Espe-
cial de Combate à Pobreza, essas atribuições seriam
delegadas a um conselho subordinado ao Presidente
da República e nomeado por ele, devendo ser com-
posto metade dele por representantes da sociedade
civil. Chamou-se essa entidade de Conselho Nacio-
nal de Solidariedade.5 O substitutivo do Senador Lú-
cio Alcântara, por sua vez, deixa essas definições
para lei complementar, mas tudo leva a crer que o
conselho seria criado nos moldes que acabei de des-
crever. Ora, a composição e o espírito desse conse-
lho é muito semelhante aos da Comunidade Solidá-
ria. Como sabemos, a Comunidade Solidária é com-

posta de um conselho e de uma secretaria-executiva.
O conselho é formado pela presidenta, a Primei-
ra-Dama Ruth Cardoso, por 5 representantes do Go-
verno e por 27 representantes da sociedade civil.

Portanto, o espaço da sociedade civil é maior no
conselho da Comunidade Solidária do que o seria no
proposto Conselho Nacional de Solidariedade. A mai-
or diferença é que o Conselho Nacional de Solidarie-
dade disporia de fundo próprio, enquanto a Comuni-
dade Solidária não dispõe. O fato de não dispor de re-
cursos próprios eu vejo como uma vantagem da Co-
munidade Solidária; não como uma desvantagem; –
quero deixar bem claro.

A forma como atua a Comunidade Solidária no
combate à pobreza é mais racional, mais moderna,
mais efetiva. A Comunidade Solidária coordena
ações do Governo na área do assistencialismo e do
investimento social, capta recursos junto à iniciativa
privada e busca parceria com a sociedade civil, em
especial com as ONG, o chamado terceiro setor. Tam-
bém define áreas prioritárias de atuação, mormentes
nos municípios de piores índices sociais. Por não dis-
por de recursos próprios, não há o risco de haver du-
plicidade e sobreposição, com desperdício de recur-
sos, em relação aos programas já existentes a cargo
dos ministérios e das secretarias de estado.

Enfim, – Senhor Presidente, Senhoras Senado-
ras e Senhores Senadores, – não vejo avanço algum
para o combate à pobreza nem na constituição de um
fundo nem na criação de algum novo conselho de so-
lidariedade. Deveríamos trabalhar com o que já te-
mos, que é muito melhor do que o que se quer criar.

Receio que o malogro do Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza possa comprometer a viabi-
lidade de outras ações nesse sentido, que porventu-
ra sejam postas em prática e que sejam melhor con-
cebidas e menos vagas em seus objetivos.

Favoreço o combate à pobreza por meio do
aperfeiçoamento gerencial dos gastos sociais, do
combate à fraude e à corrupção envolvendo recur-
sos públicos, do fortalecimento da Comunidade Soli-
dária e do investimento em programas concretos de
eficácia já comprovada, – por exemplo, o bol-
sa-escola e o dos agentes de saúde.

Era o que tinha a dizer.

NOTAS:

1 ALCÂNTARA, Lúcio (Senador Relator). Pare-
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
67, de 1999, que altera o Ato de Disposição Constitu-
cionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o
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Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza
2000,p.6

2 REFLEXÕES SOBRE O BRASIL. Conjuntura
Econômica, vol. 53, nº 12, de dezembro de 1999,
p.23.

3 PEC nº 67 e nº 96, de 1999.
4 De forma literal, o art. 76 do Substitutivo de au-

toria do Senador Lúcio Alcântara estabelece que:
“Fica instituído, para vigorar até o ano de 2010, no
âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza, com o objetivo de via-
bilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de
subsistência, e cujos recursos serão aplicados em

ações suplementares de nutrição, habitação, educa-
ção, saúde, reforço de renda familiar e outros progra-
mas de relevantes interesses sociais voltados para a
melhoria da qualidade de vida”. (grifo meu)

5 PEC nº 96, de 1999, art. 76, inciso VI, §§ 1º e
2º.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos, lembrando as Srªs. e os Srs. Sena-
dores que constará da sessão deliberativa ordinária
da próxima terça-feira, dia 1º de fevereiro, a reali-
zar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas.)
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Ata da 15ª Sessão Não Deliberativa
em 28 de janeiro de 2000

2ª Sessão Legislativa Extraordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Carlos Patrocínio e Jonas Pinheiro

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

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

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 18, DE 2000

Altera o art. 20 da Lei nº 8.036, de 11
de maio de 1990, que dispõe sobre a
FGTS, de forma a incluir, entre as hipóte-
ses para movimentação da conta vincula-
da do trabalhador, catástrofes ocasiona-
das pela natureza.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de

1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

“Art. 20. ................................................
..............................................................
XII – quando ocorrerem danos materi-

ais graves na moradia do trabalhador ou de
sua família, em decorrência de catástrofe
causada pela natureza, e que impliquem a
necessidade de reconstrução ou reforma
significativa."

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

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

Justificação

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS – representa um patrimônio do trabalhador,
não constituindo parcela de recursos públicos, embo-
ra seja aplicado em projetos de habitação popular, sa-
neamento básico e infra-estrutura. Contudo, tal fundo
só pode ser sacado pelo trabalhador em situações
vinculadas ao desemprego involuntário, aposentado-
ria, morte, compra da moradia própria e carência de
depósitos na conta vinculada (o que implica ausência

do trabalhador do mercado de trabalho formal), além
da ocorrência de duas doenças específicas: neopla-
sia maligna e Síndrome da Imunodeficiência Adquiri-
da – AIDS.

Com efeito, além da Lei nº 7.670, de 8-7-88, que
prevê o saque do FGTS no caso de pacientes com
Aids, assim dispõe o artigo que rege as hipóteses de
movimentação da conta vinculada do trabalhador no
FGTS (art. 20 da Lei nº 8.036, de 11-5-90, com as al-
terações introduzidas pelas Leis nº 8.678, de 13-7-93,
e nº 8.922, de 25-7-94):

“Art. 20. A conta vinculada do trabalha-
dor no FGTS poderá ser movimentada nas
seguintes situações:

I – despedida sem justa, inclusive a in-
direta, de culpa recíproca e de força maior,
comprovada com pagamento dos valores de
que trata o art. 18;

II – extinção total da empresa, fechamen-
to de quaisquer de seus estabelecimentos, fili-
ais ou agências, supressão de parte de suas
atividades, ou ainda falecimento do emprega-
dor individual, sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de
trabalho, comprovada por declaração escrita
da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;

III – aposentadoria concedida pela
Previdência Social;

IV – falecimento do trabalhador, sendo
o saldo pago a seus dependentes, para
esse fim habilitados perante a Previdência
Social, segundo o critério adotado para a
concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento
do saldo da conta vinculada os seus suces-
sores previstos na lei civil, indicados em al-
vará judicial, expedido a requerimento do in-
teressado, independente de inventário ou
arrolamento;

V – pagamento de parte das presta-
ções decorrentes de financiamento habitaci-
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onal concedido no âmbito do Sistema Finan-
ceiro de Habitação – SFH, desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de
três anos de trabalho sob o regime do
FGTS, na mesma empresa ou em empresas
diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no
mínimo, durante o prazo de doze meses;

c) o valor do abatimento atinja, no má-
ximo,oitenta por cento do montante da pres-
tação.

VI – liquidação ou amortização extraor-
dinária do saldo devedor de financiamento
imobiliário, observadas as condições esta-
belecidas pelo Conselho Curador, dentre
elas a de que o financiamento seja concedi-
do no âmbito do SFH e haja interstício míni-
mo de dois anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do
preço da aquisição de moradia própria, ob-
servadas a seguintes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mí-
nimo de três anos de trabalho sob o regime
do FGTS, na mesma empresa ou empresas
diferentes;

b) Seja a operação financiável nas
condições vigentes para o SFH.

VIII – quando o trabalhador permanecer
três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho
de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o
saque, neste caso, ser efetuado a partir do
mês de aniversário do titular da conta;

IX – extinção normal do contrato a ter-
mo, inclusive o dos trabalhadores temporári-
os regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro
de 1979;

X – suspensão total do trabalho avulso
por período igual ou superior a noventa dias,
comprovada por declaração do sindicato re-
presentativo da categoria profissional;

XI – quando trabalhador ou qualquer
de seus dependentes for acometido de neo-
plasia maligna."

É importante destacar que estas hipóteses
para movimentação da conta vinculada do trabalha-
dor no FGTS representa, na verdade, elenco de
condições mais restritas do que as que vigoraram
até a edição da Lei nº 7.839, de 12-10-89, posterior-
mente substituída pela Lei nº 8.036/90.

Com efeito, até fins de 1989, os saques do
FGTS eram regulados pela lei que instituiu o fundo
(Lei nº 5.107, de 13-7-66), especificamente pelos

arts. 8º e 10 – com as alterações conferidas pelos De-
cretos-Lei nº 20, de 14-9-66, e nº 1.432, de 5-12-75, e
pela Lei nº 6.765, de 18-12-79 – que estipulavam:

“Art. 8º O empregado poderá utilizar a
conta vinculada, nas seguintes condições
conforme se dispuser em regulamento:

I – Rescindindo o contrato de trabalho,
seja sem justa causa, provada esta pelo pa-
gamento dos valores a que se refere o art. 6º
ou por declaração da empresa, ou ainda por
decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa
causa nos termos do art. 483 da CLT, seja
por cessação da atividade da empresa ou
pelo término do contrato de trabalho por prazo
estipulado, ou ainda no caso de aposentado-
ria concedida pela previdência social, a con-
ta poderá ser livremente movimentada.

II – No caso de rescisão, pelo empre-
gado, sem justa causa, ou pela empresa
com justa causa, a conta poderá ser utiliza-
da, parcial ou totalmente, com a assistência
do sindicato da categoria do empregado, ou
na falta deste com a do representante do
Ministério do Trabalho e Previdência Social
(MTPS), nas seguintes situações, devida-
mente comprovadas:

a) aplicação de capital em atividade
comercial, industrial ou agropecuária, em
que se haja estabelecido individualmente ou
em sociedade;

b) aquisição de moradia própria e pa-
gamento das respectivas prestações, nos
termos do art. 10 desta lei.

c) necessidade grave e premente, pes-
soal ou familiar;

d) aquisição de equipamento destina-
do a atividade de natureza autônoma;

e) por motivo de casamento do empre-
gado do sexo feminino.

..............................................................
Art. 10. A utilização da conta vinculada,

para o fim de aquisição de moradia própria e
pagamento das respectivas prestações, é as-
segurada ao empregado que completar, de-
pois da vigência desta Lei, 5 (cinco) anos de
trabalho sob o regime do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, de acordo com as dis-
posições da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de
1964, e de conformidade com as instruções
expedidas pelo Banco Nacional de Habita-
ção – BNH." (crivo nosso.)
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Conforme pode ser observado, às situações
de desemprego involuntário, aposentadoria, morte e
aquisição de moradia própria, agregavam-se as hi-
póteses relacionadas à utilização de recursos para
que o trabalhador desempregado iniciasse atividade
própria, dispusesse de melhores condições ao casar
ou, ainda, minorasse os efeitos financeiros adversos
oriundos de necessidade grave e premente, pessoal
ou familiar.

Estas três últimas hipóteses de saque foram eli-
minadas com base no argumento de que impossibili-
tavam a formação de patrimônios individuais, neces-
sários para dar suporte financeiro ao trabalhador
quando cessasse ou diminuísse seu respectivo fluxo
de renda (em decorrência de situações de desempre-
go, aposentadoria ou morte).

Dentre estas situações antes consideradas na
legislação, a que mais atinge o trabalhador é, indubi-
tavelmente, a relacionada a casos de necessidade
grave e urgente. Quanto à matéria, cabe questionar
se vale a pena prescindir de recursos em casos de
emergência para assegurar a disponibilidade dos
mesmos quando o trabalhador for demitido, se apo-
sentar, morrer etc. Afinal, a resolução de situação
grave e premente tende a ser sempre prioritária.

De qualquer forma, é justo argumentar que a
configuração de “necessidade grave e premente,
pessoal ou familiar” é algo bastante subjetiva dando
margem a saques em decorrência das mais diversas
situações, o que, de fato, tende a representar forte
empecilho à constituição de patrimônio passível de
ser utilizado como espécie de indenização em caso
de desemprego involuntário e outros.

Nesse contexto, é oportuna a tentativa de tentar
conciliar a necessidade de acumular patrimônio com
a de contar com recursos financeiros em casos de
emergência, sendo conveniente considerar, ainda, o
aspecto vinculado à política habitacional inserida no
contexto da utilização dos recursos do FGTS (aquisi-
ção de moradia própria).

Tendo em vista tais parâmetros, propõe-se, no
presente projeto de lei, que seja previsto o saque na
conta vinculada quando a moradia do trabalhador ou
de sua família sofrer danos graves em decorrência de
tragédias ocasionadas pela natureza.

1Uma diferença radical pode ser apontada em favor da sistemáti-
ca atual que regulamenta as condições para saque na conta vin-
culada no FGTS: a utilização dos recursos para aquisição da mo-
radia própria, antes somente acessível aos trabalhadores desem-
pregados, pode agora ser efetivada independentemente dessa si-
tuação.

Esta situação emergencial, além de se configu-
rar como absolutamente grave e premente, tem sido
uma triste realidade em nossas cidades. As enchen-
tes e desmoronamentos ocasionados por excesso de
chuvas, por exemplo, têm, muitas vezes, destruído o
sonho da casa própria. Ademais, a movimentação da
conta vinculada para reconstruir a moradia ou mesmo
adquirir outra insere-se perfeitamente no contexto de
utilização dos recursos do FGTS para compra da
“casa” própria.

Assim, ao incluir o inciso XII às situações previs-
tas no art. 20 da Lei nº 8.036, o que se almeja é com-
plementar a eficácia da política vinculada à habitação
popular, assegurando que aquelas famílias cuja mo-
radia tenha sido seriamente danificada em decorrên-
cia de fenômenos naturais tenham condições de vol-
tar a viver sob seu próprio teto.

A nova hipótese de saque aqui proposta não
tende a representar parcela significativa do montante
total de retiradas do fundo, não compromentendo, as-
sim, os recurso gerais disponíveis para aplicações
nas áreas de habitação popular, saneamento básico
e infra-estrutura urbana.

Considerando, ainda, o manifesto desejo do
Congresso Nacional em aprovar a proposta de emen-
da que inclui a moradia entre os direitos sociais inscri-
tos no art. 6º da Constituição Federal, torna imperiosa
a aprovação deste projeto que faz parte de um con-
junto de medidas propostas para minorar as conse-
qüências das tragédias tão anunciadas.

Tendo em vista estas considerações, ofereço à
deliberação dos prezados colegas parlamentares o
presente projeto de lei, na certeza de poder contar
com o apoio de todos aqueles que trilham o caminho
da justiça social.

Sala das Sessões, 28 de janeiro de 2000. – Se-
nador Casildo Maldaner.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras provi-
dências.

....................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no

FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situa-
ções:

I – despedida sem justa causa, inclusive a indi-
reta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com pagamento dos valores de que trata o art. 18
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II – extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agên-
cias, supressão de parte de suas atividades, ou ainda
falecimento do empregador individual sempre que
qualquer dessas ocorrências implique rescisão de
contrato de trabalho, comprovada por declaração es-
crita da empresa, suprida, quando for o caso, por de-
cisão judicial transitada em julgado;

III – aposentadoria concedida pela Previdência
Social;

IV – falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério ado-
tado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores previstos na
lei civil, indicados em alvará judicial expedido a reque-
rimento do interessado, independentemente de in-
ventário ou arrolamento;

V – pagamento de parte das prestações decor-
rentes de financiamento habitacional concedido no
âmbito do sistema Financeiro da Habitação – SFH,
desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80
(oitenta) por cento do montante da prestação;

VI – liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário, observa-
das as condições estabelecidas pelo Conselho Cura-
dor, dentre elas a de que o financiamento seja conce-
dido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2
(dois) anos para cada movimentação;

VII – pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguin-
tes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiável nas condições vi-
gentes para o SFH;

VIII – quando permanecer 3 (três) anos ininter-
ruptos, a partir da vigência desta lei, sem crédito de
depósitos;

IX – Extinção normal do contrato a termo, inclu-
sive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;

X – Suspensão total do trabalho avulso por pe-
ríodo igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprova-

da por declaração do sindicato representativo da ca-
tegoria profissional.

§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e II assegurar que a retirada a que faz jus
o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados
na conta vinculada durante o período de vigência do
último contrato de trabalho, acrescida de juros e atua-
lização monetária, deduzidos os saques.

§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto
no inciso V, visando beneficiar os trabalhadores de
baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do
FGTS.

§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido
para um único imóvel.

§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS so-
mente poderá ser objeto de outra transação com re-
cursos do fundo, na forma que vier a ser regulamenta-
da pelo Conselho Curador.

§ 5º O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização mo-
netária dos valores devidos.
....................................................................................

LEI Nº 7.670, DE 8 DE SETEMBRO DE 1988

Estende aos portadores da Síndro-
me da Imunodeficiência Adquirida –
SIDA/AIDS os benefícios que especifica e
dá outras providências.

Art. 1º A Síndrome da Imunideficiência Adquiri-
da – SIDA/AIDS – fica considerada, para os efeitos le-
gais, causa que justifica:

I – a concessão de:
a) licença para tratamento de saúde prevista

nos arts. 104 e 105 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro
de 1952;

b) aposentadoria, nos termos do art. 178, inciso
I, alínea b, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952;

c) reforma militar, na forma do disposto no art.
108, inciso V, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980;

d) pensão especial nos termos do art. 1º da Lei
nº 3.738, de 4 de abril de 1960;

e) auxílio-doença ou aposentadoria, indepen-
dentemente do período de carência, para o segurado
que, após filiação à Previdência Social, vier a mani-
festá-la, bem como a pensão por morte aos seus de-
pendentes;

II – levantamento dos valores correspondentes
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
independentemente de rescisão do contrato individu-
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al de trabalho ou de qualquer outro tipo de pecúlio a
que o paciente tenha direito.

Parágrafo único. O exame pericial para os fins
deste artigo será realizado no local em que se encon-
tre a pessoa, desde que impossibilitada de se loco-
mover.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 1988; 167º da Inde-

pendência e 100º da República.
....................................................................................

LEI Nº 8.678, DE 13 DE JUNHO DE 1993

Dispõe sobre a concessão de bene-
fício no pagamento da modalidade de sa-
que do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), prevista no art. 20, inciso
VIII, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, e dá outras providências.

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

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

LEI Nº 8.922, DE 25 DE JUNHO DE 1994

Acrescenta disposto ao art. 20 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para
permitir a movimentação da conta vincu-
lada quando o trabalhador ou qualquer
de seus dependentes for acometido de
neoplasia maligna.

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

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

LEI Nº 6.019, DE 3 DE JANEIRO DE 1974

Dispõe sobre o Trabalho Temporá-
rio nas Empresas Urbanas, e dá outras
providências.

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

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

LEI Nº 7.839, DE 12 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e dá outras provi-
dências.

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

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

LEI Nº 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 8º O empregado poderá utilizar a conta vin-

culada, nas seguintes condições conforme se dispu-
ser em regulamento:

I – no caso de rescisão sem justa causa, pela
empresa, comprovada mediante declaração desta,
do sindicato da categoria co-empregado ou da Justi-
ça do Trabalho, ou de cessação de suas atividades,
ou em caso de termino de contrato a prazo determina-
do, ou, finalmente, de aposentadoria concedida pela
Previdência Social, a conta poderá ser livremente uti-
lizada;

II – no caso de rescisão, pelo empregado, sem
justa causa, a conta poderá ser utilizada parcial ou to-
talmente, com a assistência do sindicato da categoria
do empregado, ou, na falta deste, com a do represen-
tante do Ministério do Trabalho e Previdência Social –
MTPS, nas seguintes situações devidamente com-
provadas:

a) aplicação de capital em atividade comercial,
industrial ou agropecuária, em que se haja estabele-
cido individualmente ou em sociedade;

b) aquisição de moradia própria nos termos do
art. 10 desta lei;

c) necessidade grave e premente, pessoal ou
familiar;

d) aquisição de equipamento destinado a ativi-
dade de natureza autônoma;

e) casamento de empregado do sexo feminino.
III – durante a vigência do contrato de trabalho,

a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência
das hipóteses previstas na letra b e do item II deste
artigo.

9º Falecendo o empregado, a conta vinculada
em seu nome será transferida para seus dependen-
tes, para esse fim habilitados perante a Previdência
Social, e entre eles rateada segundo o critério adota-
do para concessão de pensões por morte.

Parágrafo único. No caso deste artigo, não ha-
vendo dependentes habilitados no prazo de 2 (dois)
anos a contar do óbito, o valor da conta reverterá a fa-
vor do Fundo a que alude o art. 11.

Art. 10. A utilização da conta vinculada, para o
fim de aquisição de moradia própria, é assegurada ao
empregado que completar, depois da vigência desta
lei, 5 (cinco) anos de serviço na mesma empresa ou
em empresas diferentes, de acordo com as disposi-
ções da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, por in-
termédio do Banco Nacional de Habitação – BNH, de
conformidade com as instituições por este expedidas.

§ 1º O BNH poderá, dentro das possibilidades fi-
nanceiras do Fundo, autorizar, para a finalidade de
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que trata este artigo, a utilização da conta vinculada,
por empregado que tenha tempo menor de serviço
que o ali mencionado desde que o valor da própria
conta, ou este complementado com poupanças pes-
soais, atinja a pelo menos 30% (trinta por cento) do
montante financeiro pretendido.

§ 2º O BNH poderá instituir, como adicional, nos
contratos de financiamento de que trata este artigo, um
seguro especial para o efeito de garantir a amortização
do débito resultante da operação em caso de perda ou
redução do salário percebido pelo empregado.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 20,
DE 14 DE SETEMBRO DE 1966

Introduz modificações na Lei nº
5.137, de 13 de setembro de 1966, que
cria o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e dá outras providências.

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

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

DECRETO-LEI Nº 1.432,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1975

Altera dispositivos da Lei nº 5.107,
de 13 de setembro de 1966, e dá outras
providências.

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

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

LEI Nº 6.765, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1979

Altera dispositivos da Lei nº 5.107,
de 13 de setembro de 1966, permitindo
que o empregado optante pelo Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS –
utilize sua conta vinculada para paga-
mento de prestações da casa própria.

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

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

(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O pro-
jeto será publicado e remetido à Comissão competente.

Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson

Péres, por permuta com o Sr. Senador Francelino Pe-
reira.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,

Srªs. e Senadores, transcorreu, no último dia 24, a
data consagrada aos aposentados. Eu pergunto se
não se trata de ironia, ou de deboche, dedicar uma
data aos aposentados, especialmente em um País
como o Brasil, que dispensa o mais cruel dos trata-
mentos àqueles que pararam de trabalhar, em razão
da idade, e aos idosos em geral.

A posição do idoso, no mundo de hoje, já é difí-
cil, diante das transformações que estamos experi-
mentando.

Um dos mais eminentes velhos de nosso tempo,
o italiano Norberto Bobbio, em seu último livro, O
Tempo da Memória: de Senectude e outros escritos
autobriográficos, tem algumas palavras a respeito
deste problema, que não me furto de ler. Diz ele:

”A marginalização dos velhos em uma
época em que a marcha da história está
cada vez mais acelerada é um dado de fato
que é impossível ignorar. Nas sociedades
tradicionais e estáticas, que evoluem lenta-
mente, o velho reúne em si o patrimônio cul-
tural da humanidade, destacando-se em re-
lação a todos os outros membros do grupo.
O velho sabe por experiência aquilo que os
outros ainda não sabem e precisam apren-
der com ele, seja na esfera da ética, seja na
dos costumes, seja na das técnicas de so-
brevivência. Não apenas não se alteram as
regras fundamentais que regem a vida do
grupo e dizem respeito à família e ao traba-
lho, aos momentos lúdicos, à cura das do-
enças, à atitude em relação ao mundo do
além, ao relacionamento com os outros gru-
pos, como também não se alteram, e pas-
sam de pai para filho, as habilidades. Nas
sociedades evoluídas, as transformações
cada vez mais rápidas, quer dos costumes,
quer das artes, viraram de cabeça para bai-
xo o relacionamento entre quem sabe e
quem não sabe. Cada vez mais, o velho
passa a ser aquele que não sabe em rela-
ção ao jovens que sabem, e estes sabem,
entre outras razões, também porque têm
mais facilidade para aprender.

Para aumentar a marginalização do
velho contribui também um fenômeno que
existe em todas as épocas: o envelhecimen-
to cultural, que acompanha tanto o envelhe-
cimento biológico quanto o social. O velho,
como observou Jean Améry no livro Rivolta
e rassegnazione. Sull’invecchiare (Revolta e
resignação. Sobre o envelhecimento), tende
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a manter-se fiel ao sistema de princípios ou
valores aprendidos e interiorizados no perío-
do que vai da juventude à maturidade, ou até
mesmo apenas aos seus hábitos, que, uma
vez formados, é penoso modificar. Como o
mundo ao seu redor muda, tende a fazer um
juízo negativo sobre o novo, apenas porque
já não o entende, e já não tem vontade de
se esforçar para compreendê-lo“.

Portanto, no mundo de hoje, o velho já tende,
de certa forma, à marginalização. Esse é um fenô-
meno universal, devido à sua dificuldade de adapta-
ção às transformações ocorridas. Mas, em um país
como o Brasil, esse problema se agrava, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, porque é uma socie-
dade que está perdendo a cultura do respeito aos
mais velhos.

Na minha infância e juventude, a família era
composta de três gerações, sempre: pais , avós e os
filhos, e às vezes quatro gerações, porque havia um
bisavô ou bisavó sobrevivente, e esses avós e bisavós
eram reverenciados dentro da estrutura familiar como
aqueles que sabiam – era o saber de experiências feito
da fala canoniana – eram estimados, e jamais deixa-
vam o lar. Quando o deixavam era para viver as suas
próprias vidas, mas assim mesmo procurados pelos fi-
lhos e netos, para deles receber conselhos e manifes-
tar-lhes carinho. Impensável internar um avô num asi-
lo, mesmo de luxo. Era algo que marcava toda a famí-
lia sob o estigma da maldade; extirpar um velho da fa-
mília, naquele tempo, era algo que deixava os filhos e
netos desse velho marcados pela sociedade. Era um
opróbrio para os membros da família. Portanto, os ve-
lhos ficavam dentro de casa, nas dos filhos ou nas
suas próprias casas, cercados de carinho e respeito
não apenas no seio da família, mas também nas ruas,
nos transportes coletivos, nas salas de espera, em to-
dos os lugares. Quando chegava um velho, todos lhe
cediam o lugar. Um velho ficar em pé, naquela época,
era algo que também enchia de vergonha quem não
se lembrava de levantar-se para acomodá-lo – era en-
carado como um grosseirão, um mal-educado, uma
pessoa que não tinha respeito por alguém que o mere-
cia.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Concedo-lhe o aparte, Senador Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senado
Jefferson Péres, V. Exª traz à reflexão do Senado,
sem nenhuma dúvida, uma das coisas que se come-
ça a perder de vista no nosso País – e o faz com pro-

priedade –, que é o problema da velhice. No nosso
País, infelizmente, hoje, quem ultrapassa a casa dos
60 anos é considerado um velho; é marginalizado,
desrespeitado. Há até a célebre invectiva ”É um ve-
lho!“, no sentido desprimoroso. E se esquecem de
que é nessa idade que a capacidade de discernir se
amplia, a tolerância se agiganta. V. Exª se lembra do
velho ditado, muito usado no Oriente, no qual se per-
gunta se há um velho em casa; se não há, que se o
adquira, e logo, porque é fonte de sabedoria. Quando
Churchill completou os seus 80 anos, um repórter, ao
entrevistá-lo, perguntou-lhe se ele já tinha cumprido
todo o seu objetivo na vida, se estava pronto para a
prestação de contas, lá em cima, ao Senhor. E ele
respondeu com aquela fleuma de sempre, com o seu
charuto entre os dedos, dizendo: ”Sim, já estou pre-
parado para prestar contas. Espero que Deus não te-
nha pressa em me chamar.“ De modo que quero cum-
primentá-lo, porque também eu já começo a ver que o
meu horizonte se estreita, quando o jovem está tão
longe. À medida que se caminha para a maturidade, o
horizonte se estreita, mas, em compensação, é bom
saber que aquela turma revolucionária dos 32 – a
chamada Classe dos 32 – continua sendo ativa, inclu-
sive neste Parlamento. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Nobre Senador Bernardo Cabral, V. Exª se refere à
turma dos 32, à qual nós dois pertencemos. V. Exª
menciona Churchill, aquele velho septuagenário que,
em idade provecta, salvou a Inglaterra na II Guerra
Mundial. E menciona os povos do Oriente. Ainda há
pouco, nobre Senador, eu li que, na Coréia do Sul, so-
ciedade muito equilibrada e onde não existe miséria –
pobreza sim, miséria não –, uma das causas de não ter
mazelas sociais tão graves quanto a nossa é, exata-
mente isto: lá, a cultura de respeito ao velho não permi-
te o desamparo dos mais idosos. Os parentes têm a
obrigação moral, muito vigiada pela sociedade, de pro-
ver o sustento dos mais idosos que não têm renda pró-
pria. Veja que, no Brasil, a Constituição, que V. Exª aju-
dou a elaborar, é determinante nesse sentido, como
também o Código Civil. Tanto a Constituição quanto o
Código Civil determinam, impositivamente, que com-
pete aos descendentes prover a manutenção dos as-
cendentes que não têm como fazê-lo.

Essas minhas considerações vêm à propósito
do Dia dos Aposentados. O que comemorar no dia de
hoje, Sr. Presidente, num País onde, além desse des-
respeito generalizado ao velho, o aposentado já não
pode desfrutar, como antes, do ócio com dignidade?
Os milhões de aposentados do INSS recebem pro-
ventos simplesmente aviltantes, e, mesmo os do ser-
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viço público, apontados como privilegiados, estão
longe, na média, de receber remuneração condizen-
te. Mal têm como sequer, comprar os remédios dos
quais dependem. Um País onde o aposentado se reti-
ra da repartição ou da empresa, deixa de trabalhar e
não consegue um novo emprego para suplemen-
tar-lhe a renda, às vezes, é praticamente expulso da
família, não recebe, também fora de casa, tratamento
respeitoso, e não tem como, sequer, Senador Carlos
Patrocínio, V. Exª que é médico, comprar medica-
mentos para sobreviver, é um país vergonhosamente
injusto.

Vemos agora a CPI dos Medicamentos levantar
fatos estarrecedores em termos de superfaturamen-
to, vemos o Presidente do Cade denunciar a existên-
cia de cartéis, e o Governo parece impotente para coi-
bir isso. Portanto, num País que trata assim os seus
aposentados e os seus velhos, de modo geral, per-
gunto: comemorar o quê?

Quando eu era jovem, não havia Dia do Apo-
sentado. Todo dia era dia do aposentado e do velho,
porque eles eram bem tratados 365 dias por ano.
Hoje, inventa-se o Dia do Aposentado, que soa como
uma cruel bofetada nas faces de milhões de brasilei-
ros que se vêem jogados à marginalidade, para ver-
gonha de todos nós.

Sr. Presidente, não tenho soluções para isso,
não estou aqui para apontar caminhos, apenas para
constatar tristemente esse perverso fenômeno social
dos nossos dias.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Jonas Pi-
nheiro.

O SR. JONAS PINHEIRO(PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes do início do
pronunciamento que preparei para o dia de hoje, gos-
taria que o povo brasileiro tomasse conhecimento,
pelo Senado Federal, que, ontem, na sede do Institu-
to Internacional de Epizootia, em Paris, o Brasil teve
uma grande vitória na área da pecuária, uma vez que
foram considerados livres da febre aftosa, por vacina-
ção, parte do Estado de São Paulo, parte do Estado
de Minas Gerais, o Estado de Goiás e o Estado de
Mato Grosso. Após a complementação dos documen-
tos exigidos – o que esperamos ser possível até o
mês de maio –, essas regiões do País já poderão ex-
portar carne bovina livre de febre aftosa, somando-se
aos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, que já eram considerados livres, por vacina-

ção, dessa terrível doença que tanto mal traz à socie-
dade brasileira e à economia do nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assun-
to que me traz hoje à tribuna são as medidas anuncia-
das pelo Governo Federal para o apoio à agricultura
brasileira, sobre as quais eu gostaria de fazer um co-
mentário.

Em agosto do ano passado, foi criado, no âmbi-
to do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
uma comissão de alto nível, composta por pessoas
representativas dos diversos segmentos da agricultu-
ra e do Congresso Nacional. O objetivo dessa Comis-
são é acompanhar e avaliar a conjuntura agrícola e,
sobretudo, sugerir medidas que devam ser imple-
mentadas para a recuperação da renda e valorização
da agricultura brasileira.

Tive, juntamente com o nobre colega Senador
Arlindo Porto, a honra e a responsabilidade de repre-
sentar o Senado Federal naquela Comissão. Durante
meses, esse fórum se reuniu semanalmente, às quin-
tas-feiras, quando, então, tínhamos a oportunidade
de debater os principais problemas e entraves da
agricultura brasileira e, acima de tudo, de buscar solu-
ções para equacioná-los.

Como resultado dessa intensa aplicação, a Co-
missão conseguiu delinear um conjunto de medidas
essenciais para o setor agrícola, algumas das quais
compuseram o Programa Brasil Empreendedor Rural,
recentemente lançado pelo Presidente da República.

Com essas medidas sugeridas pela Comissão,
Sr. Presidente, o Governo pretende incentivar a parti-
cipação do setor privado no financiamento da agricul-
tura e tornar o produtor menos dependente dos recur-
sos oficiais, sobretudo os produtos de exportação.
Para atrair a confiança do investidor, o Governo atua-
rá em três frentes principais: na criação de novos ins-
trumentos de comercialização de produtos agrícolas,
na expansão do seguro rural privado e na moderniza-
ção da legislação agrícola.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como um
dos representantes desta Casa naquela Comissão,
sinto-me no dever de prestar contas do trabalho dela
a V. Exªs, ao mesmo tempo em que me sinto à vonta-
de para tecer alguns comentários sobre as principais
medidas recentemente anunciadas pelo Governo.

1 – Lançamento da Cédula de Produto Rural
com Liquidação Financeira.

Gostaria de fazer aqui um comentário: foi enca-
minhada a esta Casa a Medida Provisória nº 2.017,
que insere, na Lei nº 8.929, a Cédula de Produto Ru-
ral com liquidação financeira também em dinheiro.
Vejamos como isso se dará.
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A Cédula de Produto Rural – CPR – é um título
criado em 1994 pela Lei nº 8.929 e pode ser emitida
por produtores rurais ou por suas cooperativas para
venderem antecipadamente a sua produção com o
objetivo de obterem recursos para o plantio. Até ago-
ra a sua liquidação se dava somente mediante a en-
trega da mercadoria na data do vencimento. Na forma
ora implementada, a sua liquidação financeira poderá
ser feita também em dinheiro. Na data do vencimento,
o valor a ser pago pelo produtor ou pela cooperativa
será corrigido, desde a data da venda, pela variação
do preço da mercadoria referenciada na CPR.

Essa possibilidade de obter liquidação financeira
permite que seja ampliado o rol de alternativas de fon-
tes de financiamento à agricultura, na medida em que
dá oportunidade a agentes externos ao agronegócio
brasileiro, como investidores externos, fundos de pen-
são, fundos de investimento, enfim, qualquer agente
econômico, de participarem do financiamento do setor
rural e ainda diminui o ônus do Estado nessa área.

Em decorrência dessas medidas, as bolsas de
mercadores e de futuros deverá ampliar significativa-
mente suas operações, porque fornecerão aos emi-
tentes alternativas de administração dos riscos e de
melhoria dos resultados financeiros. Assim, também
criará nos produtores o hábito de negociar no merca-
do de futuros, com a possibilidade de se aumentar o
número de compradores potenciais e de atrair investi-
dores de fora do ramo do agronegócio.

2 – Estímulo à Expansão do Seguro Agrícola
Privado.

Nos países de agricultura desenvolvida, o segu-
ro agrícola tem assumido um papel cada vez mais re-
levante como instrumento de política agrícola. No
caso da agricultura brasileira, o seguro agrícola pas-
sa a ter uma relevância ainda maior. Sendo necessá-
rio que a agricultura mantenha-se competitiva em um
cenário de abertura da economia e imperativo que o
produtor pague suas dívidas renegociadas, ele não
pode correr o risco de sofrer uma quebra de safra,
pois isso poderia redundar em sua completa inviabili-
zação econômica. Além disso, é preciso considerar
que o seguro agrícola é indutor de tecnologia e que o
produtor que dispõe dessa proteção tem mais acesso
ao crédito e encontra mais facilidade para vender an-
tecipadamente sua produção.

Dessa maneira, o panorama atual é bastante fa-
vorável à expansão do seguro agrícola no Brasil. O
cenário de estabilidade econômica, aliado à extinção
do monopólio do resseguro, favorece o interesse das
empresas estrangeiras com experiência no setor.
Para agilizar a expansão do seguro agrícola privado,

o Governo adotará, para casos de fenômenos climáti-
cos adversos, medidas de suporte, como o fortaleci-
mento do Fundo de Estabilidade de Seguro Rural –
FESR, que tem como finalidade principal garantir o
equilíbrio financeiro do seguro rural no Brasil.

3 – Internacionalização dos Mercados de Fu-
turo e de Opções Agrícolas.

Outra medida para dinamizar a comercialização é
a internacionalização do mercado de futuros. Com a
globalização da economia e a crescente integração das
nações em blocos econômicos, a sobrevivência de uma
atividade econômica como a agricultura exige, porque
lhe é imprescindível, a busca permanente da competiti-
vidade, o que passa pela existência de mercados trans-
parentes e que ofereçam liqüidez e confiabilidade.

Embora existam contratos de futuro sendo ne-
gociados no País, pode-se afirmar que nosso merca-
do agrícola de futuros ainda é incipiente, com exce-
ção do de café.

A partir da agora, investidores estrangeiros po-
dem operar com contratos de futuros e de opções em
produtos agrícolas no Brasil. A idéia é propiciar me-
lhores condições para que toda a cadeia produtiva
possa fazer compra e venda para entrega futura e dar
liqüidez ao mercado e maior segurança para a reali-
zação de negócios a médio prazo. A exemplo de paí-
ses de agricultura desenvolvida, isso deverá atrair ca-
pitais privados e financiamento da produção.

Nesta semana, o Conselho Monetário deverá
autorizar os investidores estrangeiros a operarem
também com contratos de opção, já que a autoriza-
ção dada no ano passado se refere apenas aos con-
tratos de futuros. O contrato de opção é um mecanis-
mo de seguro de preços mais facilmente compreendi-
do e aceito pelos produtores, principalmente pelo fato
de ser mais simples, já que não exige ajuste diário de
margens de preços, como nos contratos de futuros.

4 – Incentivo à Renovação da Frota do Ma-
quinário Agrícola.

A propósito, gostaria de lembrar que a Medida
Provisória nº 2.017 também já traz no seu bojo esta
oportunidade, possibilidade e determinação de que a
equalização dos juros será feita com recursos do
BNDES. Portanto, os juros serão fixados, como vere-
mos a seguir, mas a diferença entre os juros da má-
quina a ser comprada e o dinheiro no mercado será
bancada pelo Tesouro Nacional, por meio do BNDES.

Entre as ações imediatas anunciadas pelo Gover-
no Federal está a criação de uma linha de crédito, por
intermédio do BNDES, destinada ao financiamento de
tratores e colheitadeiras, com taxas de juros de 8,75%
para os pequenos e médios produtores e de 10,75%
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para os grandes produtores. Antes, essas taxas esta-
vam fixadas em 11,95% ao ano para todos os agriculto-
res. O prazo dos empréstimos também foi elevado: 6
anos para os tratores e 8 anos para as colheitadeiras. A
intenção, agora, é modernizar o parque de máquinas e
implementos agrícolas e dar condições ao agricultor de
melhorar a sua atividade e de reduzir as perdas.

Ainda no bojo dessa medida, o Governo Federal
acenou com a possibilidade de isentar o produtor do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI inci-
dente sobre máquinas e implementos agrícolas, se os
governos estaduais, por sua vez, promoverem, em
contrapartida, a redução do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias.

5 – Redução dos Custos Portuários.
Um problema que vem dificultando as relações

comerciais brasileiras, além de representar um pesa-
do ônus nos custos portuários, é a excessiva burocra-
cia no processo de liberação de produtos importados,
especialmente quando a competência de fiscalização
envolve mais de um órgão fiscalizador. Esses produ-
tos são, geralmente, submetidos à fiscalização da
Receita Federal, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do Ministério da Saúde.

Aproveitando o fato de já vir sendo coordenado
pela Casa Civil da Presidência da República, o Gru-
po Executivo de Modernização dos Portos deverá
definir um horário comum de funcionamento da fis-
calização dos órgãos públicos nos portos e elaborar
também uma lista de produtos a serem analisados
por apenas um dos Ministérios, a fim de evitar dupli-
cidade de procedimentos de fiscalização sanitária e
fitossanitária.

Faço um parêntese, Sr. Presidente, para dizer
que essa portaria da Casa Civil já foi publicada e tem o
objetivo de regulamentar a redução dos custos portuá-
rios.

6 – Desoneração para os não cadastrados no
Cadin.

No bojo das medidas de incentivo às pequenas
e microempresas, foi aprovada, no ano passado, a
eliminação de algumas exigências burocráticas que
oneravam ou mesmo impediam o funcionamento ou a
legalização do pequeno empresário, assim como o
seu acesso ao crédito bancário. Tendo em vista que os
pequenos e microprodutores estão em situação idênti-
ca ou até mais desfavorável que os pequenos empre-
sários urbanos, tais benefícios deverão ser estendidos
também a essa categoria de empresários rurais.

Com a medida, no caso de não estarem inscri-
tos no Cadin, que é o cadastro informativo de créditos
não quitados do setor público federal, os pequenos e

miniagricultores, incluídos os produtores familiares,
ficam dispensados de ter de apresentar certidões de
quitação de tributos e contribuições federais, inclusi-
ve nos cartórios, quando forem registrar os instru-
mentos de crédito e as respectivas garantias.

Sr. Presidente, era um absurdo que, embora
não tivesse seu nome incluído no Cadin, o produtor ti-
vesse que apresentar documentos que provassem
aquilo que já estava registrado em nossos computa-
dores.

7 – Hipoteca abrangente
Há, ainda, uma medida a mais, que é a implan-

tação da chamada ”hipoteca abrangente“, pela qual
se pretende desburocratizar o processo de contrata-
ção e de renovação dos financiamentos agrícolas,
para evitar despesas adicionais feita pelos produto-
res, inclusive as de registros nos cartórios.

Portanto, Sr. Presidente, as hipotecas de prime-
iro, segundo e terceiro graus irão acabar. Feita a hipo-
teca, ela valerá por 10 anos. Se o produtor ainda tiver
margem para fazer novos empréstimos, ele não pre-
cisará mais fazer as hipotecas subseqüentes.

8 – Nova lei de classificação de produtos ve-
getais.

A atual legislação que regula a classificação de
produtos vegetais não atende mais às necessidades
da agricultura brasileira e constitui agora meramente
mais um item do chamado custo Brasil, uma imposição
legal já sem sentido nos dias atuais. Ela estabelece que
é obrigatória a classificação dos produtos vegetais em
todas as etapas da comercialização, mesmo quando as
partes contratantes não o exijam. É um serviço cuja
prestação é prerrogativa do Governo Federal e dos
Estados e pode ser delegado à iniciativa privada so-
mente quando o Estado não tenha interesse.

Embora exista, tramitando na Câmara dos
Deputados, um projeto de lei de autoria do Executivo
sobre esses assunto e outro, no Senado, de autoria
do Senador Blairo Maggi, que o apresentou quando
assumiu o cargo por ocasião da minha licença, em
meados do ano passado, a apreciação de ambos no
Legislativo vem sendo feita de forma extremamente
lenta. No Senado Federal, não foi sequer apreciado
em Comissão técnica. O Ministério da Agricultura e
do Abastecimento se propõe a estabelecer critérios
de padronização dos produtos e a fixar os requisitos
mínimos essenciais à preservação de sua qualidade,
sendo estes obrigatórios e aqueles orientados para o
mercado. Há ainda a intenção de que se regulamen-
tem a inspeção e a fiscalização da classificação dos
produtos; a primeira, com o objetivo de fiscalizar a ob-
servância dos requisitos de caráter obrigatório, e a
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segunda, com o objetivo de punir eventuais divergên-
cias entre a qualidade efetiva do produto e aquela de-
clarada erroneamente por falha na classificação.

Sobre a lei de classificação de produtos vegeta-
is, a proposta é a de que ela deixe de ser obrigatória,
exceto no que se refira à compra de estoques públi-
cos e às importações. Além disso, entidades privadas
poderão fazer a classificação, que antes era uma
prerrogativa do Governo Federal e dos Estados, des-
de que credenciadas pelo Ministério da Agricultura.

Sr. Presidente, sei que meu tempo está esgota-
do, mas pediria que V. Exª tivesse paciência, porque
ainda quero dar ciência à população deste País de
mais três pontos importantes.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Todo
o Senado está escutando V. Exª com muita atenção,
Senador Jonas Pinheiro. V. Exª pode continuar seu
pronunciamento.

O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Obriga-
do, Sr. Presidente.

9 – Nova lei de armazenagem.
A atividade de armazenagem em geral é regula-

mentada por uma legislação datada de 1903, portan-
to, quase centenária. Há necessidade de que seja
atualizada e adaptada à dinâmica econômica e social
dos tempos atuais. As diversas modalidades de ope-
rações comerciais nos mercados agrícola e financeiro
modernos requerem regulamentação com regras que
disciplinem o seu funcionamento, mas sem excesso
de intervenção e dirigismo estatal.

O Poder Executivo está encaminhando ao Con-
gresso Nacional projeto de lei para alterar a legisla-
ção sobre armazenagem, a fim de permitir, entre ou-
tras mudanças, que o armazenador também possa
comercializar produtos agrícolas, além de, por outro
lado, aumentar as responsabilidades dos proprietári-
os e dos dirigentes dos armazéns.

10 – Linhas de financiamento mais amplas
para os agricultores familiares e para os assenta-
dos do programa de reforma agrária.

O Governo Federal anuncia abertura de linhas
de crédito mais amplas para essas categorias de pro-
dutores, com aporte de cerca de R$300 milhões origi-
nários do FAT para esses financiamentos. Os bancos
cooperativos poderão atuar como agentes financei-
ros, já que agora poderão receber do Tesouro Nacio-
nal a equalização das taxas de juros referentes aos
recursos próprios emprestados aos agricultores fami-
liares. Além disso, o Governo Federal acena com a li-
beração de R$182 milhões para iniciar as operações
do Banco da Terra e, assim, criar condições para as-
sentar 15 mil famílias. Nesse particular, quero ressal-

tar que, em que pese o Governo Federal estar anunci-
ando essas medidas, torna-se necessário que ele
providencie a urgente liberação de recursos para os
assentados da Reforma Agrária, que estão com os
projetos elaborados sem poder implementá-los. So-
mente no meu Estado de Mato Grosso, há 115 assen-
tamentos, com cerca de 10.300 famílias, aguardando
a liberação de recursos de custeio e investimento.

11 – Apoio Tecnológico.
Complementando as medidas, a Embrapa está

lançando 37 novas variedades vegetais, 15 protóti-
pos (modelos) de máquinas e equipamentos desen-
volvidos em seus centros de pesquisa. A empresa vai
aumentar o apoio ao agricultor, inclusive com moder-
nas técnicas de combate à erradicação de pragas.
Para isso, está distribuindo 8.500 toneladas de se-
mentes básicas, implantando 17.500 campos de se-
mentes, difundindo 130 tecnologias agropecuárias e
treinando 160 mil produtores, além de estar também
produzindo 3 milhões de mudas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar
de ainda precisarem ser implementadas muitas ou-
tras medidas para possibilitar que a agricultura se
consolide em nosso País como um verdadeiro agro-
negócio empresarial, moderno e competitivo, acredito
que essas medidas estão vindo em boa hora e podem
dar o necessário incentivo ao setor agrícola. Estou
também convencido de que o Congresso dará o devi-
do apoio à viabilização dessas medidas, aprovando,
com a celeridade necessária, aquelas que dependem
de tramitação neste Parlamento, como a nova Lei de
Armazenagem, a de Classificação de Produtos Vege-
tais e as medidas provisórias que já chegaram, estão
chegando e chegarão ao Congresso Nacional, para
que se dê encaminhamento a todas essas providênci-
as de que aqui falamos.

Registro ainda, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que eu e o Senador Arlindo Porto daremos se-
guimento às nossas ações, nessa comissão de alto
nível, a fim de tratarmos de outras medidas muito im-
portantes para a economia nacional, por meio da agri-
cultura, sobretudo da agricultura da nossa região, do
seu Estado, o Estado de Tocantins, e do meu Estado,
o Estado de Mato Grosso.

Muito obrigado.

O Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Jonas Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Se-
guindo a lista de oradores inscritos, concedo a pala-
vra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a sociedade,
amplamente considerada, permanece mobilizada
para o irrecusável combate à febre amarela. Como se
recorda, os primeiros casos da doença, na modalida-
de silvestre, foram oficialmente registrados na Cha-
pada dos Veadeiros, Município de Alto Paraíso, Esta-
do de Goiás, que integra a área onde a moléstia é
considerada endêmica, acarretando uma vítima fatal.

Até a semana passada, a Secretaria de Saúde
do Governo baiano registrava a notificação do primei-
ro caso de febre amarela, determinando a ampliação
da rede de centros de saúde, encarregada do atendi-
mento à população, e o armazenamento, para essa fi-
nalidade, de um 1,6 milhão de doses da vacina contra
a doença.

Por sua vez, o Centro de Vigilância Epidemioló-
gica, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado
de São Paulo, sem registro de casos de febre amare-
la no últimos cinco anos, contabilizava, no período as-
sinalado, as notificações de nove casos da doença,
sendo quatro deles confirmados pelos exames labo-
ratoriais; em um dos casos, foi preciso internação.

Na cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde anunciou que não foram confirmados
quatro casos suspeitos e que um, reunindo todos os
sintomas da moléstia, determinou a internação hospi-
talar do enfermo. Os órgãos de coordenação das
ações relacionadas às doenças imunopreveníveis,
em 70 municípios, estabeleceram normas comuns
para a prevenção mais eficaz do crescimento dos ca-
sos de febre amarela em seus territórios.

A doença é de notificação compulsória interna-
cional. Incidente em regiões tropicais e subtropicais
da África e da América, é identificada como uma in-
fecção viral de gravidade variável, nas formas silves-
tre e urbana, transmitida pela picada de mosquitos,
apresentando como sintomas a febre, calafrios, dor
de cabeça e muscular, náuseas e vômitos, normal-
mente por três dias, seguindo-se a insuficiência de ór-
gãos vitais, como insuficiência hepática e renal, icterí-
cia e reações hemorrágicas.

Ante a dificuldade para a eliminação do mosqui-
to transmissor, a vacina, garantindo imunização por
dez anos, constitui o melhor meio para erradicar a do-
ença. Daí justificar-se plenamente a campanha de va-
cinação que ora se desenvolve em todo o País.

Surpreendentemente, quando toda a Nação
participa do esforço destinado a deter a marcha da
enfermidade, eis que aparece uma certa organização
não-governamental Fala Bicho, para, mediante ges-

tões junto ao Ministério Público Federal, coibir a fabri-
cação de vacinas contra a febre amarela, utilizando,
nesse trabalho, os animais silvestres, que são os re-
servatórios naturais do vírus da doença, tal como vem
fazendo a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.

Essa meritória instituição foi criada em 25 de
maio de 1900, com a finalidade precípua de fabricar
soros e vacinas, passando a se dedicar a atividades
de pesquisa e de Medicina experimental, sobretudo
após Oswaldo Cruz assumir a sua direção, em 1902,
logo se erigindo como sede de notáveis campanhas
de saneamento e de controle de surtos e epidemias
de peste bubônica, varíola e a própria febre amarela.

Hoje, entre outros encargos, a Fundação
Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, de-
senvolve ações nas áreas da Ciência e da Tecnologia
em Saúde, incluindo atividades relacionadas à pes-
quisa básica e aplicada, ao ensino, à assistência hos-
pitalar e ambulatorial de referência, à formulação de
estratégias de saúde pública, à informação e difusão,
à formação de recursos humanos, à produção de va-
cinas, medicamentos, kits de diagnósticos e reagen-
tes, ao controle de qualidade e ao desenvolvimento
de tecnologia para a saúde.

Segundo nos informa o Jornal do Brasil, frente
à denuncia da ONG de que ocorreriam maus-tratos
em gambás e macacos utilizados pela Fiocruz, o Insti-
tuto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis – Ibama – suspendeu temporariamente a
licença que autorizava a Fundação a capturar e a cri-
ar animais para pesquisa, desconsiderando que o
monitoramento de espécies é importante instrumento
para a identificação dos focos da infecção.

A Fiocruz, que tem como norma não admitir que
se maltratem os animais, mantendo uma comissão de
ética para a supervisão das experiências, considera
que ”o homem é o elo final da cadeia da doença“, sen-
do os macacos e os gambás os reservatórios perma-
nentes do vírus.

A Fundação, contribuindo com cem milhões de
doses de vacinas contra a febre amarela, anualmen-
te, necessita identificar as áreas onde existem anima-
is infectados, tais como as do Rio de Janeiro, do Pia-
uí, do Amazonas, do Pantanal, de Goiás e da periferia
de Brasília, para assim planejar a produção.

Com a proibição das pesquisas, os cientistas da
Fiocruz, que trabalham num País onde há doenças
tropicais e endêmicas e é necessário monitorar a fau-
na continuadamente, não sabem o que fazer: se cap-
turam os animais, cometem crime inafiançável; se
não o fazem, cometem crime contra a saúde pública.
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Por isso, a Fiocruz requereu ao Ibama autoriza-
ção para a continuidade das pesquisas, anexando ao
pleito o laudo de inspeção há pouco realizada pela
Polícia Federal, Procuradores da República e repre-
sentantes de organizações não-governamentais, se-
gundo o qual não se confirma ”a condição de ma-
us-tratos aos animais da primatologia e gambatário,
que os recintos são mantidos em condições de limpe-
za e higiene e que são fornecidas água e alimentação
necessárias ao bem-estar dos animais“.

A representante da ONG Fala Bicho, no entanto
”reagiu com indignação“ às providências dos pesqui-
sadores da Fiocruz, que as teriam adotado sob ”uma
argumentação descarada“, praticando um tipo de
”pesquisa pré-histórica“, que, ”em nome da ciência
para salvar o homem“, pretende ”continuar maltratan-
do os animais“. Isso é o que disse a Presidente da
ONG Fala Bicho.

Não se há de entender como razoável esse po-
sicionamento, nem que o mandamento constitucional
autorizaria a propagação da febre amarela no País,
produzindo um número incontável de vítimas, caso
admitisse como ato lesivo ao meio ambiente o uso de
animais silvestres na pesquisa e produção de vacinas
contra a terrível moléstia.

Além disso, a Lei Maior define o meio ambiente
como ”bem de uso comum do povo e essencial à sa-
dia qualidade de vida“, e instrumentos como a Con-
venção para a Proteção da Fauna dos Países da
América, assinada pelo Brasil, em 1940, excepcio-
nam de proteção absoluta as espécies destinadas às
investigações científicas, por indivíduos e organis-
mos devidamente autorizados.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo, com prazer, o aparte ao eminente Senador
Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Se-
nador Carlos Patrocínio, V. Exª, como médico e como
político sensível aos problemas da saúde no nosso
País, está fazendo uma grave denúncia. Há poucos
dias, denunciei aqui o descaso do Ministério da Saú-
de em relação à febre amarela e a outras doenças
que estão recrudescendo em nosso País. V. Exª traz
a este plenário justamente uma faceta estarrecedora
da questão. Um instituto do porte do Instituto Oswal-
do Cruz está praticamente impossibilitado de fazer
pesquisas e, portanto, de melhorar a produção de va-
cinas contra essas doenças, especificamente agora
contra a febre amarela, porque uma ONG trabalha
para proteger os macacos. É interessante a inversão

de valores: o homem passa a ser secundário neste
planeta. Aliás, o Ministro José Serra – que é mestre
em ocupar cadeia de rádio e televisão – disse há al-
guns dias que não se pode matar macaquinhos. Mas
nós podemos ficar morrendo! Recentemente, em
meu pronunciamento, chamei a atenção para o fato
de a febre amarela não estar ocorrendo apenas neste
ano. Desde 1983, essa doença vem matando no Ma-
ranhão e em outros Estados. E somente agora, quan-
do a doença surge no Sul, no Sudeste e na Capital
Federal, está se adotando alguma providência. Para-
benizo V. Exª por chamar a atenção para esse aspec-
to, principalmente no que tange à questão da hiper-
trofia das ONGs, que se intrometem em todos os as-
suntos da vida nacional, superando, inclusive, institui-
ções sérias, como a Fiocruz. Dentro de poucos minu-
tos, ocuparei a tribuna para me referir à questão das
ONGs, que adquiriram uma dimensão que hoje já
atenta contra a soberania nacional. Parabenizo, por-
tanto, V. Exª por abordar tema tão importante, que é a
questão da febre amarela e da pesquisa em nosso
País, e por denunciar essa aberração nacional.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço a V. Exª o aparte, eminente Senador Moza-
rildo Cavalcanti, que conhece bem essa problemáti-
ca. Somos até defensores dessas organizações
não-governamentais, mas, nesse caso, entendemos
que elas estão exacerbando, indo muito além do que
lhes compete.

O Instituto Oswaldo Cruz comprova que cuida
muito bem de todos os animais. Mas é claro que pre-
cisa dos animais para fazer experiência e até para a
produção de vacinas. E se está correndo o risco de
haver uma epidemia de febre amarela. Creio que ain-
da não há motivo para apreensões maiores, mas, a
cada dia, registra-se um caso. Anteontem, houve um
óbito em Goiânia.

Por isso, ações insensatas, como a da indigita-
da Organização Não- Governamental, devem ser de
pronto rechaçadas, uma vez que prosperam a favor
da multiplicação dos casos da doença, subordinam a
Fiocruz à paralisia de sua fundamental atividade e até
mesmo condenam, de forma injusta e revoltante, os
pesquisadores à suspensão de seu heróico e indis-
pensável trabalho.

Antes de concluir o meu pronunciamento, Sr.
Presidente, vou referir-me aos últimos dados sobre a
febre amarela, publicados no Jornal do Brasil de
hoje.

Uma nota técnica da Fundação Nacional de Sa-
úde informa que dez pessoas foram contaminadas
com o vírus da febre amarela. Há ainda 53 casos sus-
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peitos. Não existe epidemia no País. Esses casos iso-
lados, conforme já disse o eminente Senador Mozaril-
do Cavalcanti, sempre existiram, principalmente nas
nossas regiões. Em Tocantins aparece um ou outro
caso isolado, como também deve aparecer em Rorai-
ma e no Amazonas. Há um caso no Mato Grosso. As
ocorrências estão circunscritas à zona rural; são ca-
sos de febre amarela silvestre. Ainda não há a urbani-
zação da doença. Os mosquitos que têm produzido a
doença são os dos gêneros Haemagogus e Sabet-
hes, que são encontrados exclusivamente na zona
rural. Ainda não temos caso do aedes aegypti,
transmissor do vírus da febre amarela.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a partir
do próximo dia 05, está prevista a vacinação em mas-
sa contra a febre amarela no nosso País. A data vai
coincidir justamente com o carnaval. O cidadão vaci-
nado contra a febre amarela tem de passar três me-
ses sem doar sangue. Por essa razão, poderá faltar
sangue no período do carnaval, quando aumenta mu-
ito a demanda e diminui a oferta, porque muitos doa-
dores são também carnavalescos. Chamo a atenção
para esse detalhe, Senador Mozarildo Cavalcanti. E
se esses doadores estiverem vacinados – três sema-
nas após a vacinação não se pode colher sangue do
doador –, poderá faltar sangue nos bancos de san-
gue, nos hemonúcleos e nos hemocentros.

Eu gostaria, mais uma vez, de chamar a aten-
ção para esse detalhe, que parece ser de menor im-
portância, mas que poderá repercutir negativamente
nos hospitais.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) – Conce-

do a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira por
permuta com o Senador Jefferson Péres. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago hoje à
discussão um tema que é, no mínimo, delicado, mas
que precisa de nossa atenção: trata-se do mal uso
que algumas instituições estão fazendo das prerroga-
tivas e do prestígio conferido às ONGs, Organizações
Não-Governamentais. A delicadeza da questão não
está nas fraudes cometidas, mas no risco de institui-
ções sérias e prestigiosas serem confundidas com
aquelas que defendem interesses escusos. A delica-
deza do tema está, também, no papel cada vez mais
relevante que essas ONGs têm assumido em alguns
setores, particularmente nos de meio ambiente e
questão indígena, na região Amazônica.

Para evitar o risco de ser injusto com as ONGs
sérias e condescendente com as que se usam desse
estatuto para fins escusos, primeiro caracterizarei o
que hoje se chama de ONG.

A origem dessa sigla está ligada à própria Orga-
nização das Nações Unidas, que as nomeou pela ne-
gativa – não-governamental – para diferenciá-las de
organizações governamentais, ou seja, dos próprios
estados-nações. Particularmente na Europa foram
muito utilizadas para enviar recursos para as
ex-colônias e para países em desenvolvimento, inclu-
sive para o Brasil.

O mecanismo tem sido mais ou menos este: um
grupo (fiéis de uma igreja, por exemplo) cria uma ins-
tituição de cooperação internacional; entra com al-
gum dinheiro arrecadado entre os simpatizantes de
uma certa causa; candidata-se, então, a receber re-
cursos do governo; uma vez de posse desses recur-
sos, apóia ações diversas em outros países. Podem
ser ações educativas, de saúde, de meio ambiente,
de apoio a crianças de rua, etc.

No Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, particularmente, as ONGs têm tido um pa-
pel crescente. Os seus opositores acusam-no de es-
vaziamento do papel do Estado: ao deixar de prestar
serviços públicos diretamente e ao repassar esses
mesmos serviços às ONGs, o Estado estaria se deso-
brigando de suas tarefas. Não chego a concordar
com os opositores de Sua Excelência, mas creio que
alguns serviços devem, por sua natureza, ser manti-
dos na esfera estatal, por servidores públicos, como é
o caso da assistência aos índios e da vigilância do
meio ambiente.

Obviamente que a atuação das ONGs não é
uniforme, nem o seu relacionamento com o Estado é
sempre da mesma maneira. Para não me acusarem
de intransigência, aponto experiência que parece es-
tar dando bastante certo: a parceria do Ministério da
Saúde com as ONGs para os programas de
DST/AIDS. Anualmente, o Ministério da Saúde edita
um Catálogo das Organizações Não-Governamen-
tais associadas a seus projetos, uma publicação que
cresce a cada ano. Na edição de 1997, o Coordena-
dor Nacional do Programa DST e AIDS reconhece a
importância das ONGs e informa que cerca de 500
projetos de ONGs, no valor de US$18 milhões, já ha-
viam sido aprovados.

E reconheço esse tipo de parceria exatamente
pelo caráter específico desses programas. Mais que
lidar com assistência médica, abrangem temas como
educação sexual, mudança de hábitos culturais e
apoio emocional.
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Para tanto, a parceria com Organizações
Não-Governamentais de assistência tem sido bastan-
te produtiva.

Entretanto, não creio que a atuação das ONGs
deva se estender tanto, a ponto de substituir todos os
serviços públicos prestados diretamente pelo Estado,
seja por órgãos federais, estaduais ou municipais.
Aliás, no campo da saúde pública, isso contraria o
próprio espírito do Sistema Único de Saúde, que visa
a descentralizar, no âmbito governamental, as ações
de saúde.

Em meu Estado, por exemplo, no caso da assis-
tência aos índios, a Funai abriu mão de prestar o ser-
viço diretamente e entregou a assistência à Funda-
ção Nacional de Saúde – FNS. Em seguida, a Funda-
ção Nacional de Saúde entregou os serviços a uma
ONG, a chamada CCPY – Comissão Pró-Yanomami.
O convênio, estimado em R$6milhões, visa a atender
18 pólos do distrito Yanomami em Roraima, num con-
junto de 165 comunidades e uma população de 6.748
indígenas.

Ocorre que a CCPY, signatária do convênio, em
seguida, repassou os serviços para uma outra ONG,
pelo que eu soube, a um valor muito menor. Sobre
esse assunto, enderecei um pedido de informações
ao Sr. Ministro da Saúde, que, até o presente momen-
to, não prestou os esclarecimentos solicitados. Quero
reiterá-lo da tribuna do Senado, para que, uma vez
que o pedido de informações tenha sido enviado pela
Mesa do Senado, que ele seja cobrado do Sr. Ministro
e que seja cumprido o prazo legal para resposta.

Mas o que questiono é a necessidade de um
convênio dessa natureza. No meu entender, ele não
se justifica. Com esses recursos, os órgãos estaduais,
municipais e o próprio Exército brasileiro teriam como
prestar esses serviços.

O que quero alertar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é para o perigo que representa o fortale-
cimento dessas ONGs na Amazônia. Por quê? Por-
que a Amazônia é alvo da cobiça internacional – e to-
dos nós, há muito tempo, concordamos com isso. Os
europeus e norte-americanos não estão interessados
na preservação das florestas por conta do buraco na
camada de ozônio ou de outras causas mais nobres.
Estão de olho é nas riquezas biológicas e minerais
daquela região. E as ONGs têm sido os instrumentos
de coleta de material, de pesquisa clandestina e, pior,
de divulgação de denúncias que põem a soberania do
Brasil sobre a região em xeque. O que querem fazer
prevalecer na opinião internacional é que somos in-
competentes para cuidar da Amazônia, que ela seja
entregue a quem seria competente. E quem seria?

Os europeus, os norte-americanos e sei lá mais
quem. Menos nós.

São conhecidos alguns episódios a esse respei-
to. Equipes de televisão européias, com a desculpa
de investigar as doenças mais comuns na região, co-
letam sangue de indígenas. Um sangue que hoje é
parte de bancos de material genético e é oferecido
para venda nos Estados Unidos e na Europa.

Muitas dessas ONGs, ingenuamente ou malan-
dramente, são subsidiadas por empresas interessa-
das na biodiversidade. Já foi divulgado aqui o caso da
Selvaviva, em que a ONG oferecia conhecimentos
sobre os índios para empresas estrangeiras. Apu-
rou-se, depois, que essa ONG era financiada por al-
guns dos maiores laboratórios europeus.

Numa das edições de janeiro da revista IstoÉ
aparece de novo o caso do pesquisador que patente-
ou duas substâncias conhecidas secularmente pelos
índios como se fossem descobertas suas.

Outro episódio de mau emprego do prestígio
das ONGs foi o do Inpama – Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente – noticiado em setembro de 1999. A
Polícia Federal, acionada pelo Exército, constatou
que essa instituição, com 800 integrantes, fazia-se
passar por órgão oficial de fiscalização. Seus mem-
bros recebiam nomes pomposos, como fiscal, dele-
gado, procurador e coronel. Aplicavam multas como
se fossem órgão oficial. E o pior de tudo, a instituição
tinha o reconhecimento do Conama – Conselho Naci-
onal de Meio Ambiente.

Um dos maiores problemas que vejo na atuação
dessas ONGs na Amazônia, particularmente em Ro-
raima, são as campanhas para que se constituam
”nações“ indígenas e que, uma vez constituídas tais
”nações“, independentes da brasileira, os organismos
multilaterais, como a ONU e a OEA, coloquem esses
indígenas sob sua proteção, retirando a soberania do
Brasil sobre tais áreas. E é para proteger os índios?
Não, Srªs e Srs. Senadores. É para se apropriarem
das nossas riquezas.

Por isso, venho pedir ao Poder Executivo, parti-
cularmente aos Ministérios do Meio Ambiente, da
Justiça e da Saúde, que procurem rever suas práti-
cas, especialmente em Roraima. São muitos os peri-
gos que se encerram na assinatura indiscriminada de
convênios com essas ONGs. Não se trata de uma
mera questão de estabelecer parcerias, mas de asse-
gurar a soberania da região.

Segundo a ONU, entidades como a Conferência
das Igrejas Européias, a Câmara Internacional de Co-
mércio, a Internacional Socialista e a Federação de
Sindicatos são ONGs. ”O termo ‘organização
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não-governamental’ surgiu no final da II Guerra Mun-
dial e foi consagrado pelos países fundadores da
ONU, que o inseriram no art. 71 da Carta das Nações
Unidas.“ Para efeito das resoluções da ONU, as
ONGs são parte do mecanismo de consulta do Con-
selho Econômico e Social das Nações Unidas. Para o
Ecosoc, inicialmente, ONGs eram apenas as institui-
ções não estabelecidas por acordo intergovernamen-
tal, ou seja, organizações internacionais. Posterior-
mente – a partir de 1996 – passaram a ser consulta-
das também organizações de caráter nacional, inclu-
sive as estabelecidas por governos.

É importante assinalar que existe uma associa-
ção de ONGs no Brasil. Trata-se da Associação Bra-
sileira de Organizações Não-Governamentais –
ABONG. E esta associação não aceita entre os seus
filiados as ”entidades assistencialistas tradicionais e
organizações representativas, como sindicatos, as-
sociações de moradores e associações de profissio-
nais, e procura ressaltar sua autonomia frente o Esta-
do.“ São suas filiadas apenas as entidades que lidam
com o reforço da cidadania.

Na década de 80, particularmente, cresceram
muito, tanto em número como em prestígio. Essas
são as ONGs naquilo que têm de mais característico:
defesa de uma causa pública. No Brasil, particular-
mente, com o processo constituinte ampliou-se o es-
paço de atuação das ONGs. No Brasil, particularmen-
te com o processo constituinte, ampliou-se o espaço
de atuação das ONGs. Inicialmente, organizaram-se
para influenciar nas propostas. Depois, com a apro-
vação de alguns direitos sociais, ampliou-se o espaço
de participação efetiva das ONGs, não apenas para
criticar políticas públicas mas para atuar, concreta-
mente, em ações de saúde pública, educação, prote-
ção às crianças e outras.

Mas, devido ao sucesso das mais famosas
ONGs, outras vieram na sua esteira, na busca de
prestígio, inclusive instituições que já existiam há sé-
culos, e que se caracterizavam por prestar serviço pú-
blico não-estatal, como é o caso das instituições filan-
trópicas.

Desse prestígio veio, também, a possibilidade
de angariarem recursos, seja de doações estrangei-
ras, seja do próprio Governo. Nisso não há problema,
desde que os recursos sejam empregados para o fim
público a que se destinam e não para o usufruto dos
seus dirigentes. É nesse ponto que surge o problema.
Com o prestígio angariado pela sigla, foram criadas
muitas instituições apenas para se apoderarem de re-
cursos públicos ou privados.

Na falta de maior clareza sobre o que quere-
mos, em termos de meio ambiente, o Brasil fica ape-
nas reagindo a pressões externas. Então, somos co-
brados por medidas que nem devem ser prioritárias.
Se, por exemplo, você perguntar aos brasileiros qual
é o nosso principal problema ambiental, nove entre
dez dirão que é a Floresta Amazônica ou a devasta-
ção florestal. E não é. Nosso problema principal, de
que nenhuma ONG fala, é a poluição urbana.(Vejam,
agora, o desastre ecológico no Rio de Janeiro) É a
pressão externa, reverberada aqui pelas Organiza-
ções Não-Governamentais, que leva as pessoas a
acharem que o desmatamento é o nosso maior pro-
blema. O Brasil tem que se conscientizar de que a si-
tuação mais grave está nas praias sujas, na falta de
saneamento e na poluição do ar.

Sr. Presidente, estas palavras são do
ex-Presidente do Ibama, Eduardo Martins.

É ainda Eduardo Martins quem afirma:
(...) as ONGs, principalmente as brasileiras, se

acomodaram com o fluxo de recursos externos. Re-
cebem dinheiro e defendem o que os ingleses e ame-
ricanos acham importante defender. É um comodis-
mo perigoso. Além disso, é uma quantidade de dinhe-
iro que entra mas não se sabe em que é aplicada. Re-
centemente, tentou-se fazer uma ecolista, um cadas-
tro sobre todas as ONGs que atuam no país, e grande
parte delas não autorizou a divulgação de seu orça-
mento, nem mesmo a origem do dinheiro. Isso preo-
cupa, porque mostra a falta de transparência na ad-
ministração desses recursos.

Sr. Presidente, inclusive, V. Exª, há pouco, ci-
tou-nos um exemplo de interferência de uma ONG no
campo das pesquisas realizadas pelo Instituto Oswal-
do Cruz.

Sr. Presidente, antes de finalizar, quero fazer
uma denúncia a respeito da atuação de uma ONG no
meu Estado. Refiro-me ao Conselho Indigenista de
Roraima, ONG, eu diria, subsidiária do CIMI, que, sob
todas as formas, até ilegais, vem promovendo um
verdadeiro apartheid entre os próprios índios naque-
la região. Aliás, estou anexando quatro exemplares
de jornais noticiando declarações de índios, do Dele-
gado da Funai, em Roraima e do Delegado da Polícia
Federal, de que os índios fizeram uma barreira numa
área ainda não definida, impedindo o direito constitu-
cional de ir e vir, até dos próprios índios que não con-
cordam com o seu pensamento, porque naquela re-
gião tem esta ONG, o Conselho Indigenista de Rora-
ima – CIR, ligada ao CIMI. Existem também outras
ONGs formadas por índios como a Sodiur, Arecon,
que não concordam com o comportamento deles e,
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assim, eles agem ”democraticamente“ impedindo
que os próprios índios se manifestem e digam o que
querem.

Sr. Presidente, neste sentido, também enviei
correspondência ao Presidente da Funai e ao Dire-
tor-Geral da Polícia Federal solicitando providências
para que a ordem seja restabelecida e, principalmen-
te, para que o direito constitucional de ir e vir seja res-
peitado.

Muito obrigado.

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

PRESIDENTE DA FUNAI VIRÁ A RORAIMA

O Presidente da Sodiur, Lauro Barbosa, diz que
a promessa foi feita em encontro em Manaus – AM.

O Presidente da Sociedade de Defesa dos Índios Unidos
de Roraima – SODIUR, Lauro Joaquim Barbosa, diz que a ima-
gem de radical que foi passada sobre o novo presidente da Fun-
dação Nacional do Índio – FUNAI, Carlos Frederico Marés, não é
real. Eles estiveram reunidos em Manaus – AM – e Marés garan-
tiu que virá a Roraima em janeiro para ouvir os dois lados da
complexa questão indígena.

– Nos alegra o fato de que apesar de militante de uma
Organização Não Governamental – ONG, ele é um advogado e
nestsa segunda condição irá entender que na questão indígena
de Roraima não existe só a visão do CIR e da Igreja. Ao conhe-
cer os dois lados ele poderá ter um juízo de valor realmente justo
– afirma.

A Sodiur defende a urgente demarcação das áreas indíge-
nas no estado, bem como o apoio dos governos federal, estadual
e municipal para que as comunidades encontrem o caminho do
desenvolvimento o mais breve possível. Em relação a área Rapo-
sa/Serra do Sol, a maior e mais polêmica delas, entende que a
demarcação deve ser em ilhas, preservando áreas produtivas, vi-
las e sedes dos municípios.

A Sodiur defende também que além da demarcação exter-
na, deve ser feita a demarcação interna para que comunidades
que discordem do CIR não sejam massacradas e discriminadas.
As propostas da Sodiur foram levadas ao conhecimento de Ma-
rés durante um encontro com mais de três horas de duração.

Além da exposição que contou com outros segmentos de
lideranças indígenas, Lauro Barbosa elogiou a coerência do pre-
sidente da Coordenação dos Povos Indígenas da Amazônia Bra-
sileira – COIAB, o macuxi Euclides Pereira. “Ele foi muito coeren-
te e correto em dar oportunidade para todos se manifestarem”,
afirmou.

Os dirigentes da Sodiur pediram ao novo presidente da
Funai que além de concluir os processo de demarcação das ter-
ras indígenas, a instituição preserve e implemente projetos per-
manentes de desenvolvimento. “Em Roraima, a maioria das áre-
as foi abandonada, depois de ser demarcadas”, afirmou.

Lauro Barbosa disse que ouviu reclamações de líderes de
outros estados de que as ONG pressionam pela demarcação e
depois abandonam as comunidades. “Eles querem apenas aten-
der os interesses externos”, assegura.

Em Roraima, Lauro Barbosa diz que o Conselho Indígena
de Roraima – CIR, trabalha para massacrar outras organizações

e lideranças, com a tentativa de implantar um “perigoso domínio
único”. Diz que a demarcação contínua, cria automaticamente
uma nova área e com comando único “abre-se espaço para um
governo ditatorial”, prevê Lauro Barbosa.

O Presidente da Sodiur esteve na redação da Folha
acompanhado do tuxaua Silvestre Leocádio, da comunidade do
Boqueirão, que durante 14 anos foi um dos diretores do CIR. Ele
teria deixado o órgão por não concordar com o radicalismo que
os dirigentes são obrigados pregar.

ÍNDIOS DIZEM QUE A ESTRADA SÓ SERÁ
ABERTA COM VINDA DE MARÉS

Desde segunda-feira, um grupo de 100 índios bloqueia a
principal via de acesso à área Raposa/Serra do Sol, a nordeste
do estado. Eles dizem que é uma “barreira de fiscalização” para
evitar entrada de bebida alcoólica. Não descartam a possibilidade
de confronto com não-índios da região. A barreira é no entronca-
mento das estradas que dão acesso às localidades: Água Fria,
Socó, Mutum, Flexal e Uiramutã. O Conselho Indígena de Rorai-
ma (CIR) informou que as lideranças exigem a presença do presi-
dente da Funai, Carlos Marés, para dar uma posição sobre a ho-
mologação da reserva indígena.

Uiramutã
Índios Bloqueiam estradas há uma Semana

Um grupo de mais de 150 índios de várias etnias – macu-
xi, wapixana, ingaricó e taurepang, entre outras – estão há uma
semana, bloqueando estradas que dão acesso às localidades de
Água Fria, Socó, Mutum e Flexal, no Município de Uiramutã, co-
nhecida como região das serras.

Os índios garantem que só liberam as estradas depois de
conversarem com o Presidente da Fundação Nacional do Índio
(FUNAI), Carlos Frederico Marés. Marés deve chegar ao estado
neste domingo (30).

Segundo informações do Conselho Indígena de Roraima
(CIR), os índios montaram barreiras de fiscalização em dois pon-
tos. Um, na maloca São Mateus, entrada principal para a região
das terras, e outro na maloca Pedra Branca.

Nos dois locais, existem uma média de 200 índios, que es-
tão construindo postos de fiscalização. Segundo o CIR, a fiscali-
zação tem o objetivo de não permitir a entrada de bebida alcoóli-
ca para as regiões.

Os índios estão parando todas as pessoas e veículos que
passam pelo local, e fazendo a fiscalização. Se houver bebida, os
índios pedem para a pessoa voltar ou então deixar a bebida no
posto de fiscalização deles. Que destino é dado a essa bebida
apreendida pelos índios não foi revelado pelo CIR.

O Administrador da Funai em Roraima, Walter Blos, disse
à imprensa que a manifestação dos indígenas da região das ser-
ras é pacífica. Segundo ele, a mobilização não tem o objetivo de
impedir o acesso de nenhuma pessoa às localidades da região
Raposa Serra do Sol.
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Blos disse ainda que esteve reunido com as lideranças in-
dígenas no local, para saber sobre a manifestação e confirmou
que os índios querem é a presença do presidente da Funai em
Roraima. Walter Blos confirmou que os índios estão fazendo as
barreiras como forma de pressão.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Jonas Pinheiro, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-
cedo a palavra ao eminente Senador Roberto Re-
quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribu-
na nesta manhã para levar ao conhecimento do Se-
nado da República e da direção do meu Partido, o
PMDB, o que vem ocorrendo no Ministério dos Trans-
portes.

Pertenço eu a uma fração do velho MDB de
guerra que pretende convocar uma convenção nacio-
nal para discutir o apoio mecânico do PMDB ao Go-
verno de Fernando Henrique Cardoso.

Segundo as regras estatutárias do meu Partido,
a convocação de uma convenção nacional extraordi-
nária acontece mediante a assinatura de nove presi-
dentes de diretórios regionais e estaduais.

Queremos discutir esse apoio mecânico a um
governo que desemprega, desnacionaliza, agride a
soberania e abandona os objetivos nacionais perma-
nentes. Para isso devemos convocar uma conven-
ção. E o fórum para que um partido equalize suas po-
sições é uma convenção nacional com a participação
de todos os delegados. Não há nada de extraordiná-
rio nisso. Bastariam nove assinaturas, e já temos
nove assinaturas. O Estado do Acre, por exemplo,
numa reunião da Executiva, decidiu aderir ao pedido
de convocação da Convenção Nacional Extraordiná-
ria, por unanimidade. Posteriormente, uma Deputada
Estadual do PMDB do Acre foi nomeada para o Incra,
e o Diretório Estadual daquele Estado, por unanimi-
dade, retirou a assinatura. As informações que tenho
são as de que essa foi uma boa indicação. Mas há um
nexo de causa e efeito entre essa nomeação e a de-
sistência do Acre em colaborar, com sua assinatura,
na convocação da Convenção Nacional Extraordiná-
ria. Ficamos de orelha em pé quanto a essa retirada.

Anteontem, o Presidente de um Diretório Esta-
dual do PMDB visitou o Ministério dos Transportes e
conversou com o Ministro Padilha. Naquela oportuni-
dade, o Ministro solicitou-lhe a retirada da assinatura
do seu Estado. E lhe disse mais: ”Estou tentando reti-

rar a assinatura dos Diretórios dos Estados de Alago-
as, do Tocantins e de Rondônia. Estou providencian-
do alguns empregos públicos federais para que esses
Estados retirem a assinatura“. Isso é corrupção, Sr.
Presidente! Corrupção com a utilização da máquina
pública. É uma insulta aos componentes dos Diretóri-
os e aos Presidentes de Diretórios daqueles Estados!

O Presidente do Diretório do Estado de Rondô-
nia é o Senador Amir Lando, que já repudiou, em con-
versa particular comigo, de forma absoluta, a tentati-
va de interferência do Ministro dos Transportes, Sr.
Padilha.

Trarei esses fatos ao conhecimento do Plenário
do Senado e dos representantes do meu Partido. Va-
mos aprofundar as investigações sobre o que está
ocorrendo a respeito dessa questão e levaremos o re-
sultado ao conhecimento do Conselho de Ética do
PMDB. Estamos propondo uma discussão aberta em
uma convenção, na qual o Ministro Padilha terá con-
dições de colocar as razões pelas quais acredita que
o PMDB deve continuar apoiando o Governo do de-
semprego, do fim da soberania e da marginalização
de grande parte da população brasileira.

É rigorosamente inaceitável que o Governo Fe-
deral, por intermédio de um Ministro seu, tente cor-
romper e modificar o juízo de dirigentes de Diretórios
do Partido em alguns Estados brasileiros.

É ofensivo para os Diretórios o Ministro anunci-
ar, publicamente, que está tentando comprá-los com
cargos e favores. É ofensivo para os Diretórios e ina-
ceitável para a prática política nacional.

Temos hoje oito assinaturas, porque o Diretório
do Estado do Acre retirou a sua e aderiu, por unanimi-
dade, depois da nomeação da Deputada Estadual
para o Incra.

Não sei se há um nexo de causa e efeito, mas a
afirmação de que o Ministro Padilha está comprando
três diretórios tem de ser apurada. E se esses Diretó-
rios retirarem a assinatura – o que eu não acredito,
dada a lisura e a firmeza histórica de seus dirigentes
–, vamos ao Ministério Público.

Já compraram a reeleição, já distribuíram
emendas a mancheias para aprovar a DRU. Há a
contenção ou liberação de verbas orçamentárias para
que o Governo Federal tenha liberdade de adminis-
trá-las, por exemplo, tirando verbas da Previdência
Social ou da Saúde. Entretanto, essa atitude em rela-
ção ao Partido é rigorosamente inaceitável.

Pretendo enviar uma cópia desse pronuncia-
mento ao Presidente do PMDB, Senador Jader Bar-
balho.
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Queremos uma convenção nacional para redis-
cutir o apoio do PMDB à política do Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. Nada mais limpo, honesto
e claro. Queremos discutir essa questão abertamen-
te, mas não podemos aceitar corrupção explícita para
a retirada de assinaturas e impedimento de que ou-
tros diretórios assinem o pedido.

Esperamos receber em breve a assinatura dos
dirigentes de Diretórios do Estado de Santa Catarina,
fechando as nove assinaturas necessárias para a
convocação de uma convenção nacional. Por que es-
perar a assinatura dos componentes da base partidá-
ria daquele Estado, Sr. Presidente? Porque lá houve
um plebiscito durante as últimas convenções munici-
pais. O Presidente do Diretório do Estado de Santa
Catarina, Senador Casildo Maldaner, fez um plebisci-
to para consultar a opinião dos militantes do PMDB, e
o resultado mostrou que cerca de 70% da base parti-
dária decidiu pelo rompimento com o Governo Fede-
ral. Isso é mais do que estamos pedindo. O que esta-
mos pedindo é a discussão do apoio em uma conven-
ção para contrapor as razões da adesão e da inde-
pendência. Queremos que o PMDB apresente alter-
nativas para o Brasil e acabe com esse apoio mecâni-
co em troca de Ministérios, cujo poder não dobra a es-
quina, ou em troca de empregos, de favores e de libe-
ração de verbas orçamentárias.

A base partidária do Estado de Santa Catarina
foi além: decidiu pelo rompimento. E o Presidente do
Diretório, Senador Casildo Maldaner, não se sabe por
que, não assinou até hoje a convocação. Se queria,
para tomar uma atitude, conhecer a posição do seu
Partido, S. Exª já a conheceu, porque, por iniciativa
própria, fez a convenção. Fico imaginando por que,
então, a convenção? Para colocar o Governo Federal
diante da possibilidade da decapitação, diante de
uma espada? Para aumentar os favores? Não, não é
possível. Isso não seria digno do Estado de Santa Ca-
tarina e não seria digno do Presidente do Diretório,
Senador Casildo Maldaner. Mas, então, por que con-
vocou o plebiscito, por que fez a tomada de opinião?
E se a fez e decidiu-se pelo rompimento, por que o
Presidente do Diretório não assina a convocação?
Trata-se de uma convocação para discutir o rompi-
mento ou o apoio e colocar as razões com clareza.

Estamos vivendo um momento muito difícil da
política brasileira. O Governo Federal utiliza o instru-
mento da corrupção como regra de comportamento.
Corrompe o Congresso Nacional na votação da reele-
ição e tenta comprar diretórios do PMDB. Quando o
Estado do Acre assinou, não o fez pressionado. Man-
damos um ofício para o Diretório do Estado do Acre

pedindo a adesão. Então, reuniram o Diretório e ade-
riram por unanimidade. Entretanto foi por unanimida-
de que retiraram a assinatura depois da nomeação da
Superintendente do Incra. Talvez não haja nexo de
causa e efeito, mas essa ameaça e essa declaração
do Ministro Padilha de que brevemente retirará a assi-
natura de três diretórios que livremente aderiram à
convocação da convenção, empana a imagem do
PMDB no Brasil.

Peço ao Presidente do Partido, Senador Jader
Barbalho, que tome as providências necessárias. O
Partido precisa viver a democracia interna. Democra-
cia – definia o intelectual Otto Maria Carpeaux – é o
regime que age pela vontade da maioria, mas se defi-
ne pela sua essência; e a essência da democracia é a
liberdade de expressão das minorias para que, por in-
termédio do exercício dessa liberdade e do convenci-
mento, cheguem a ser maioria também.

No PMDB, no entanto, ocorre uma inversão
desse processo. Está evidente e claro que a maioria
do Partido não aceita a política do Governo Fernando
Henrique Cardoso, e a minoria, apropriando-se, ado-
nando-se da máquina partidária, impõe uma posição
que não é a posição verdadeira do Partido. Há até
mesmo uma inversão do processo democrático. Qu-
ando pretendemos convocar uma convenção para
aberta, clara e lealmente rediscutirmos esse assunto,
o Ministro Padilha anuncia a compra de diretórios –
uma ofensa aos diretórios, repito e reitero, uma ofen-
sa aos presidentes e uma manobra extremamente
condenável, que deve ser levada não apenas ao co-
nhecimento da Executiva Nacional do PMDB, e do
Conselho de Ética, mas ao conhecimento do Ministé-
rio Público Federal porque é, sem a menor sombra de
dúvida, o exercício, a complementação de uma figura
típica penal, prevista no Código Eleitoral e no Código
Penal. Que se ponha freio ao Ministro Padilha e à sua
tentativa reiterada de submeter a meios muito poucos
escrupulosos a vontade livre e soberana dos diretóri-
os estaduais do PMDB!

Obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito a opor-
tunidade para, ocupando a tribuna do Senado, pedir
que seja transcrito nos Anais da Casa o periódico
”Amigos da Terra“, de acesso restrito, mas que penso
ser da maior importância que o Brasil inteiro possa
tê-lo. Lamentavelmente, revistas e outros periódicos
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não têm o alcance que deveriam ter em assuntos tão
relevantes como é o da Amazônia.

Trago um artigo escrito pelo eminente jornalista
Lúcio Flávio Pinto, que acredito ser um dos maiores
intelectuais da Região Amazônica, um dos homens
mais comprometidos com a defesa da integridade do
território nacional e com a não exploração injusta por
parte de uma relação econômica internacional que se
tem abatido na Região Amazônica. Faço a transcri-
ção deste artigo, que considero memorável e que
acredito deva ser do conhecimento de todo o Brasil.
Trata-se de um artigo que analisa os últimos vinte
anos dos grandes investimentos internacionais na
Região Amazônica e traz alguns dados históricos an-
teriores. O artigo é intitulado: Grandes Projetos: Ca-
valo de Tróia na Amazônia.

“Há 20 anos os “grandes projetos” co-
meçaram a funcionar: Eles mudaram a fisio-
nomia da Amazônia, incorporando-a ao
mercado mundial. No balanço dos prós e
dos contras, seu saldo é mesmo favorável?
A data pode ser uma oportunidade para que
os supostos beneficiários façam suas própri-
as contas. Sem isso, como os troianos da
lenda, podem estar recebendo um verdadei-
ro “presente de grego”.”

Vinte anos atrás entravam em opera-
ção os dois primeiros dos seis ”grandes pro-
jetos“ da Amazônia, idealizados e implanta-
dos ao longo da década de 70: de Porto
Trombetas saía o primeiro navio carregando
bauxita e em Munguba era feito o primeiro
embarque de celulose. Naqueles dois por-
tos, ambos na margem esquerda do rio
Amazonas e no Estado do Pará, Municípios
de Oriximiná e Almeirim, haviam sido insta-
lados os projetos Trombetas e Jari, o primei-
ro comandado pela Companhia Vale do Rio
Doce, o segundo pelo milionário americano
Daniel Ludwig.

Por coincidência, ambos se originaram
no mesmo ano, 1967. Mas não começaram
juntos. Um ano antes, em 1966, duas multi-
nacionais dos Estados Unidos – a poderosa
United States Steel, número um da siderur-
gia mundial, e a Union Carbide – começa-
vam suas pesquisas geológicas do outro
lado do Amazonas, mais de 500 quilômetros
ao sul da sua margem direita.

Tantos as gigantes do aço (US Steel,
Bethlehem e Union Carbide) quanto as ”ir-
mãs“ do cartel do alumínio (Alcan, Alcoa,

Reynolds) decidiram se lançar ao trabalho
de campo na Amazônia por causa da des-
coberta feita num território que também per-
tencera ao Pará até ser transformado, em
1943, no Território Federal do Amapá.

A descoberta de uma pedra preta, re-
colhida num leito de rio pelo caboclo Mário
Cruz, chegou aos ouvidos do jovem empre-
sário mineiro Augusto Trajano de Azevedo
Antunes, geólogo por formação. Ele repas-
sou a notícia à empresa nº 2 do aço nos
EUA, a Bethlehem Steel. Logo estariam as-
sociados na Indústria e Comércio de Minéri-
os, a empresa que cubou as jazidas de Ser-
ra do Navio.

Em 1955, a Icomi começou a mandar
manganês para a América, mantendo um
fluxo anual em torno de um milhão de tone-
ladas durante três décadas. Garantiria, as-
sim, uma estratégica reserva de minério
para a siderurgia americana, dependente
até então das importações da África. Esgo-
tou a jazida antes de vencer o prazo de con-
cessão de 50 anos do Governo Federal. O
Amapá ganhou pouco ou quase nada du-
rante o tempo de vida útil de sua rica jazida
de manganês. Hoje lhe restam os buracos
das escavações e um acervo que reluta em
assumir. É praticamente uma massa falida.

A partir da descoberta do manganês,
vital para a indústria pesada dos Estados
Unidos, as histórias sobre a abundância de
minérios escondidos no subsolo amazônico
deixaram a moldura das lendas para se tor-
narem alvos reais, sujeitos ao cálculo eco-
nômico. Antes do manganês do Amapá, as
corporações que estavam mais avançadas
no domínio de informações sobre a região
haviam dirigido suas antenas para o petró-
leo. Afinal, estava na Amazônia a maior ba-
cia sedimentar do planeta, em cujas jovens
entranhas o hidrocarboneto se acumula.
Quando, em 1953, jorrou óleo em Nova
Olinda, no Amazonas, o enredo parecia indi-
car para a descoberta de uma grande bacia
petrolífera.

Esse sonho de riqueza imediata, ca-
paz de substituir a ainda ressonante era da
borracha, logo se frustrou. Não que inexis-
tisse petróleo na região. Mas um litro de ga-
solina era mais barato do que um litro de
água mineral. Não compensava o capital
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exigido para alcançar as áreas de potencial,
no meio da floresta (ou, em outros locais do
mundo, em águas profundas). Nem justifica-
va a busca de uma nova tecnologia, o que
só ocorreria duas décadas depois, quando o
preço do petróleo disparou, as melhores
perspectivas se deslocaram do continente
para o mar e uma nova ferramenta foi de-
senvolvida, o helicóptero.

Sem poder mirar economicamente o
petróleo nas áreas marginais da calha cen-
tral do Amazonas, as empresas de linha de
frente do mundo desviaram suas atenções
para locais que permaneceram fora de al-
cance em três séculos de colonização euro-
péia na Amazônia: as ”terras altas“, no cen-
tro da floresta, distantes dos cursos navegá-
veis dos rios, que constituíam os limites da
penetração colonizadora. De formação geo-
lógica mais antiga, eram mais favoráveis às
mineralizações.

Os brasileiros já sabiam que elas eram
mais atraentes, como demonstra o Projeto
Araguaia, iniciado na metade da década de
50 como o maior levantamento geológico
até então realizado, cobrindo 430 mil quilô-
metros quadrados no interflúvio Xingu –
Araguaia, no sul do Pará. Mas não dispu-
nham de recursos suficientes ou adequados
de capital e tecnologia para vencer as difi-
culdades da região e suas características
específicas.

O resultado é que as multinacionais
americanas superaram o atraso de 10 anos
na corrida a Carajás, encontrando depósitos
de minério de ferro e manganês na frente de
todos, apesar de os nacionais terem tido pri-
meiro informações esparsas sobre essas ja-
zidas, que não souberam bem interpretar e
operacionalizar (as clareiras no alto das ser-
ras de Carajás foram consideradas depósi-
tos de calcário). Para esse feito, tanto a ge-
oquímica e a fotointerpretação quanto o he-
licóptero (para alcançar os inóspitos platôs)
foram elementos fundamentais.

Os estrangeiros, porém, sabiam exata-
mente do que necessitavam e como realizar
seus interesses, mesmo tendo diante de si
um conhecimento ainda precário sobre a
Amazônia. É o que pode-se verificar, logo
em seguida ao fim da Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945), pelas atividades da Co-

missão Mista Militar Brasil-Estados Unidos,
que patrocinou um levantamento aerofo-
to-gramétrico da bacia sedimentar.

Depois, o Hudson Institute, de Nova
York, propôs a construção de uma grande
barragem no trecho onde o Amazonas é
mais estreito, em Óbidos, para formar um
grande lago interior. Essa água acumulada
serviria a uma hidrelétrica (de 100 mil mega-
watts, oito vezes Tucuruí em sua etapa final,
mas também daria acesso (por água) às ter-
ras altas do ”sertão“ amazônico, onde esta-
vam escondidos os minérios, os recursos
naturais que mais imediatamente poderiam
entrar no circuito econômico internacional,
na forma de commodities ou matéri-
as-primas.

A bauxita era um deles, acumulado às
margens do rio Trombetas, a mil quilôme-
tros da foz do Amazonas. Em 1972, a multi-
nacional canadense Alcan (Alumínio do Ca-
nadá), uma das integrantes do cartel das
”seis irmãs“ que domina esse mercado, sub-
meteu à Sudam (Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia) o primeiro dos
”grandes projetos“ já completamente defini-
do, o da Mineração Rio do Norte.

Seis meses depois de aprová-lo, como
o maior de todos os empreendimentos in-
centivados pelo Governo Federal até então,
suspendeu a implantação da mineração de
bauxita. Alegou que o mercado internacional
sofrera uma brusca transformação, afetando
a rentabilidade do empreendimento. Para
salvá-lo, a (àquela época estatal, hoje priva-
tizada) Companhia Vale do Rio Doce entrou
na sociedade, assumindo o controle do ca-
pital, que até aquele momento estivera intei-
ramente com a Alcan. Outras multinacionais
também foram atraídas.

Formou-se uma sociedade inusitada:
todos os sócios eram produtores de alumí-
nio. Logo, o que mais lhes interessava era
obter a matéria-prima, a bauxita, em melho-
res condições de volume, qualidade e pre-
ço. Quanto menos ganhassem como mine-
radores de bauxita, mais ganhariam como
transformadores de alumínio. Algo como
uma sociedade de raposas para administrar
um galinheiro (o surpreendente é que a
MRN faria o Projeto Trombetas se tornar o
primeiro dos grandes a se tornar lucrativo).
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A transformação da Rio do Norte tam-
bém assinalaria uma outra novidade: as
multinacionais não faziam mais questão de
exercer o controle nominal do capital das
empresas que formavam. Passavam-no
sem resistência ao capital nacional. Como
não havia poupanças privadas suficientes
para a contrapartida, o Estado entrou na ati-
vidade produtiva, o que explica tantas em-
presas públicas em áreas de ponta e em
frentes pioneiras. Elas poupavam seus par-
ceiros estrangeiros de entrar com seu bem
mais nobre: o capital de risco, dinheiro tira-
do do próprio bolso (”a parte mais sensível
do corpo“, como ensinava, cinicamente, o
hoje Deputado Federal Delfim Neto, o cha-
mado ”bruxo do milagre econômico“).

O Estado também não era um mar de
capital. Mas, como se movia pelo impulso
categórico geopolítico de grandeza, tomava
empréstimos internacionais à larga ou os
avalizava, oferecendo os recursos do Te-
souro Nacional como garantia para os ban-
queiros internacionais, repletos de petrodó-
lares vadios na época, entregarem dinheiro
às empresas privadas. O resultado é que os
seis grandes projetos amazônicos, todos si-
tuados no Pará (Carajás, Tucuruí, Albrás,
Alunorte, Jari e Trombetas), respondiam por
15% da dívida externa brasileira quando os
militares devolveram o poder aos civis, em
1985.

Um pouco antes da reorganização
emergencial da Mineração do Rio do Norte,
a mesma crise atingiu a Companhia Meridi-
onal de Mineração, o nome atrás do qual
estava a United States Steel na Amazônia.
A empresa era dona exclusiva da melhor ja-
zida de minério de ferro do mundo, a de Ca-
rajás. Mas se recusou a iniciar a fase execu-
tiva do projeto pretextando excesso de ofer-
ta no mercado. Na verdade, queria continu-
ar operando com sua mina na Venezuela.
Carajás só entraria quando esse depósito
se exaurisse.

Mas Carajás, com seu volume de mi-
nério de ferro assegurando moeda forte
para o detentor da maior dívida externa do
mundo, era vital para o projeto Brasil Gran-
de. A CVRD, dona do quadrilátero ferrífero
de Minas Gerais, responsável por 20% do
minério comercializado no mundo, foi con-

vocada pelo Governo Militar para entrar na
sociedade. Entrou no negócio em 1969,
mas sua convivência com a US Steel foi
conflituosa até 1977, quando a multinacional
americana saiu da Amazônia Mineração,
deixando a Vale sozinha.

Dizem que a Steel resolveu blefar.
Estaria convencida de que os brasileiros,
sozinhos, não conseguiriam abrir ainda
mais mercados para o seu minério de ferro
num segmento de oferta abundante. Se re-
almente agiram assim, esqueceram dos ja-
poneses. Eles fizeram de Carajás o princi-
pal centro supridor de matéria-prima para
os altos fornos de suas siderurgias. É no
Pará que essas siderúrgicas vêm buscar
15% do minério de que necessitam para
funcionar. O sol que nasceu vermelho no
horizonte de Carajás, bem antes do PT, era
made in Japan.

Implantar os ”grandes projetos“, mes-
mo em circunstâncias desfavoráveis, era
uma determinação do Governo Militar. O
projeto do ”Brasil Grande“, com taxas de de-
senvolvimento em torno de 10% ao ano, al-
cançadas no auge do ”milagre econômico“,
graças ao ingresso de uma enxurrada de
dólares agenciados pelos banqueiros euro-
peus e americanos, só poderia ser sustenta-
do se uma nova fronteira produtiva fosse in-
corporada, compensando a insuficiente pou-
pança nacional. Essa era a missão da Ama-
zônia: tornar-se uma ”usina de dólares“.
Crescer a taxas ainda mais elevadas do que
as do restante do País.

Para isso, tinha que oferecer produtos
desejados pelo mercado internacional. Preci-
sava alcançar condições de competir com
outros fornecedores. Necessitava de parcei-
ros para sondar compradores e trazer tecno-
logia. E era carente de capital, muito capital.

Um regime forte, com controle rígido
sobre toda a sociedade, pôde providenciar
todos os componentes para esse su-
per-bolo, que cresceria sem parar até, num
futuro longínquo, poder ser servido a todos
os convidados, não apenas aos convidados
especiais, os ”grandes projetos“. Todos eles
estão operando.

Esse é o lado positivo da engenharia
montada pelos cinco Governos que se suce-
deram entre 1964 e 1985, fazendo da ”inte-
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gração da Amazônia“ um mote constante de
seus programas, inalterado mesmo com to-
das as alterações de conteúdo que promo-
veram em relação a outros itens, programá-
ticos. Mesmo em pontos distantes do ser-
tão, entrando em mercado congestionado,
os ”grandes projetos“ entraram em opera-
ção comercial entre 1979 e 1985 (apenas a
Alunorte foi retardada em dez anos, encer-
rando o ciclo). Mas a que custo?

A apuração está para ser feita até
hoje. Em primeiro lugar, do custo final de
cada um desses ”grandes projetos“. O caso
mais dramático certamente é o da Hidrelé-
trica de Tucuruí. Quando começou a ser
construída, em 1975, a Usina deveria sair
por US$2,1 bilhões. Quando foi inaugura-
da, em 1984, já estava em US$5,4 bilhões.
O saldo atualizado não deve estar em me-
nos de US$9 bilhões (o equivalente a 150
meses da receita própria do Estado do
Pará). Mas a hidrelétrica ainda não foi intei-
ramente quitada porque há débitos de cons-
trução pendentes, como admitiu no mês
passado o Ministro das Minas e Energia Ro-
dolpho Tourinho.

O Projeto Ferro Carajás foi o oposto:
seu custo inicial, de US$3,5 bilhões, foi re-
duzido para US$2,9 bilhões. No entanto,
ainda é difícil avaliá-lo, porque a CVRD aca-
bou extinguindo a Amazônia Mineração, a
empresa especificamente vinculada a Cara-
jás, juntando as contas do seu Sistema Sul
à contabilidade global. Isso ocorreu exata-
mente no momento em que começou a ex-
tração de minério. Desde então, ficou im-
possível para analistas externos desvincular
a conta de Carajás do balanço global da
empresa. Tudo ficou homogeneizado num
caixa único.

Mas um número impressionante ajuda
a avaliar Carajás. Quando o Banco Mundial
avalizou o projeto, concedendo-lhe US$300
milhões (o dinheiro em si era menos impor-
tante do que o endosso do BIRD, senha
para o sim de o todo o sistema financeiro in-
ternacional e para os compradores de miné-
rio), o ponto de equilíbrio para o projeto se
tornar auto-sustentável era de US$35 por
tonelada. Hoje, a Vale vende seu minério
por US$15 a tonelada. Por isso, fez o limite
de produção pular de 35 milhões de tonela-

das para 43 milhões. Procurava compensar
a baixa unitária de preço com ampliação de
volume de venda.

Na maioria dos casos, o saldo devedor
dos financiamentos contraídos para tornar
possível os grandes projetos é a espinha
que permanece em suas gargantas contá-
beis. Até hoje o Jari não se tornou financei-
ramente saudável, o que o sujeita ao risco
de um colapso súbito. Também esses são
dois problemas consideráveis para as fábri-
cas de alumínio e alumina da Albrás e da
Alunorte. Ou seja: como o umbigo desses
empreendimentos está fora da região, é
para lá que o cordão alimentador conduz as
riquezas – e para onde se transfere o efeito
multiplicador desses mesmos investimentos.
Com isso, os grandes projetos se tornaram
modelos clássicos de ”enclaves“, estruturas
fechadas que concentram seus benefícios e
excluem o mundo em torno de si, os que
não estão diretamente envolvidos com a ati-
vidade produtiva. Foi o que aconteceu em
relação à Hidrelétrica de Tucuruí. A França,
que financiou a obra, exigiu que a metade
das turbinas fossem construídas por indús-
trias francesas (cada turbina é suficiente
para abastecer de energia metade de uma
cidade como Belém). Das 12 turbinas em
operação, seis foram construídas na Fran-
ça. As outras ficaram com empresas brasile-
iras, mas elas pagaram royalties às sedes
francesas. Assim, além de juros altíssimos,
os franceses ganharam renda e salários. É
o que acontecerá com grande parte dos
US$1,4 bilhão que o Governo pagará à mul-
tinacional americana Raytheon, ao longo de
cinco anos, pelo Sivam (Sistema de Vigilân-
cia da Amazônia).

Em vários pontos espalhados pelos in-
terior amazônico, aquelas ”terras altas“ vali-
osas que começaram a ser divisadas no
pós-guerra, os ”grandes projetos“ são como
multiplicados cavalos de Tróia, trazidos no
litoral para possibilitar a extração de alguns
dos bens mais nobres existentes no territó-
rio amazônico. Ao menos para fazer um ba-
lanço realista da relação entre prós e con-
tras, é preciso levar em consideração essa
data, os 20 anos em que esses cavalos troi-
anos high tech, surgidos do mar, brotaram
no hinterland da Amazônia. É necessário
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abrir seus estômagos e divisar claramente
seu conteúdo.

Com eles, ficamos mais ricos ou fica-
mos mais pobres?”

Acredito que é um verdadeiro libelo que se faz
de uma análise de 20 anos dos grandes projetos in-
ternacionais que se abateram sobre a Amazônia,
questionando a quem eles serviram, que desenvol-
vimento humano eles permitiram proliferasse na
nossa Região, que tem em torno de 20 milhões de
habitantes.

Peço à Mesa, portanto, que faça constar nos
Anais do Senado Federal, porque é um ato de home-
nagem a Lúcio Flávio Pinto, que, há mais de 20 anos,
dedica sua vida a estudar a causa amazônica e a de-
fesa da integridade do território nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – No-

bre Senador Tião Viana, V. Exª será atendido nos ter-
mos regimentais.

Concedo a palavra à última oradora inscrita, Se-
nadora Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer
referência a um assunto que considero de extrema
importância e que está em tramitação nas duas Ca-
sas, tendo em vista a Convocação Extraordinária, já
tendo chegado ao Senado Federal. Trata-se da lei
que institui a Agência Nacional de Águas – ANA -, que
trata da criação das normas de regulamentação para
a utilização dos nossos recursos hídricos.

Esse assunto evoca uma série de debates e, no
meu ponto de vista, não pode ficar restrito apenas aos
Parlamentares e aos técnicos de Governo. Ou seja, a
criação da Agência Nacional de Águas implica em
uma discussão mais ampla e, em função dos inúme-
ros vácuos identificados na proposta, exige uma série
de medidas que considero importantes:

1 – Que busquemos ampliar o debate
com a sociedade, o que considero de funda-
mental importância e que, posteriormente,
vou explicar melhor o porquê;

2 – Que não se perca o caráter des-
centralizador alcançado pela Lei nº 9.433,
de 8 de janeiro de 1997, que institui a Políti-
ca Nacional de Recursos Hídricos, garantin-
do a efetiva presença dos Comitês de Bacia
no processo de gestão dos recursos hídri-
cos deste País;

3 – Que o teor do Projeto de Lei da
Câmara nº 1.616 (ainda em tramitação), que

dispõe sobre a Gestão Administrativa e a
Organização Institucional do Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos, seja resgatado nesse momento da cria-
ção da ANA, para que evitemos duplicações
futuras;

4 – Que identifiquemos os riscos reais
que a aprovação dessa nova Agência traz
para o setor de saneamento, como, por
exemplo, a privatização, adotada sob o fal-
so argumento da modernização, produtivida-
de etc., sempre utilizado pelo Governo.
Como ainda não se tem esse aspecto devida-
mente esclarecido, isso merece uma maior
discussão;.

5 – Que melhoremos a lei no que diz
respeito à relação da Agência Nacional de
Águas com os Comitês de Bacia, instâncias
nas quais se garante a participação de qual-
quer cidadão e de entidades da sociedade
civil organizada;

6 – Que a cobrança pelo uso da água
esteja adequadamente considerada no cor-
po da lei;

Que os aspectos administrativos da Agência
Nacional de Águas, aqui incluso o relacionamento
da Agência com o Ministério do Meio Ambiente e, em
particular, com o Conselho Nacional de Recursos Hí-
dricos (sem funcionamento efetivo até hoje) não pos-
sa permanecer como uma “zona cinza” na lei.

Tendo em vista o fato de que os recursos hídri-
cos têm um componente social, cultural e até mesmo
mítico, precisamos estar atentos ao tratá-los adminis-
trativamente, transformando-o em um componente
econômico, pois a água, assim como o ar, é inerente
à vida, precisando ser encarada de uma outra forma,
principalmente em função da sua escassez em al-
guns pontos do Planeta e da sua degradação, pela
poluição, em outros pontos, o que também termina
por torná-la escassa. Nesse sentido, há necessidade
de se regular a utilização desse recurso.

No entanto, como historicamente, secularmen-
te, milenarmente esse elemento é tratado como um
bem de uso comum, como um bem da humanidade,
que tem consciência de sua existência e de sua rela-
ção direta com a vida, assim como o ar, ele não pode
ser transformado, como citei anteriormente, em mero
recurso econômico, até porque, por mais avançadas
que sejam as nossas pesquisas científicas, ainda não
conseguimos sintetizar um mecanismo para a criação
de águas. O máximo que conseguimos foi o processo
de dessalinização das águas dos mares. Mas, se con-
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siderarmos o grau de poluição a que as águas dos
mares estão sendo submetidas, o problema não esta-
ria resolvido, até porque, tecnicamente, é um proces-
so muito complicado.

Além disso, a criação dessa Agência, excluindo
esses aspectos aos quais estou me referindo, evoca
alguns importantes problemas que devem ser obser-
vados. Devemos estar alertas para o risco de que, na
maioria dos casos, a criação de regras nos trará pro-
blemas com relação àqueles que têm uma utilização
menor desse recurso, como é o caso do pequeno pro-
dutor, que o utiliza para a sua pequena roça e para a
pequena quantidade de animais que tem, quando
comparado a um grande industrial, por exemplo, de
uma fábrica de alumínio, que precisa de uma grande
quantidade de água. Esses dois precisam ser trata-
dos de forma diferenciada. Não podemos conceber,
de forma alguma, que haja um tratamento igualitário.
É fundamental um tratamento equânime no que diz
respeito à regulação e à forma da remuneração des-
se bem que está sendo transformado em um recurso,
assim como os demais recursos da natureza já o são
– os minerais, a madeira. Temos que pensar que a
água, neste momento, está-se transformando num
recurso igualmente rentável do ponto de vista econô-
mico. O sentido de um tratamento equânime para a
utilização desse recurso, quando estamos tratando
da sua regulação, é fundamental.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Permite-me
V. Exª um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Con-
cedo o aparte ao Senador Alberto Silva.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Se-
nador Alberto Silva, se V. Exª preferir, pode falar sen-
tado.

O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Obrigado, Sr.
Presidente. Senadora Marina Silva, estava em meu
gabinete ouvindo a explanação de V. Ex.ª e resolvi vir
aqui para pedir-lhe este aparte, porque V. Exª está
abordando um assunto importantíssimo, chamando
atenção, com muita precisão, para a questão do uso
da água. O Planeta, segundo todos os referenciais
que temos, em poucos anos vai precisar desse preci-
oso líquido para a vida humana. Sabemos que esta
máquina criada por Deus pode viver muito tempo sem
alimento sólido, mas não sem água. Quero, portanto,
solidarizar-me com V. Exª pela maneira como acaba
de abordar o problema e creio que devemos enca-
rá-lo com muito mais amplitude do que o simples
aproveitamento da água como um fator econômico,
como V. Exª acaba de descrever. Na verdade, ela tem
um papel social bem mais importante. Coloco-me à

disposição de V. Exª, como ex-Governador por duas
vezes, como Senador em segundo mandato e com al-
guma experiência que tenho sobre esse assunto,
principalmente no Nordeste, onde a água é muito es-
cassa, para que tratemos desse assunto com a maior
seriedade e com o amplo conhecimento de toda a so-
ciedade. Esse problema não é só do nosso País, ele é
universal. Parabéns pelo tema.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte e incorporo-o ao meu
pronunciamento.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nadora Marina Silva, V. Exª me concede um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Con-
cedo um aparte ao Senador Jefferson Péres.

O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Se-
nadora Marina Silva, é consenso que os recursos hí-
dricos serão o grande problema do século que está
para se iniciar. O Brasil, felizmente, à exceção do Nor-
deste, conta com superabundância de recursos hídri-
cos em todas as regiões do País, especialmente na
nossa Região Amazônica. Entretanto, será uma ilu-
são pensar que esse recurso, mesmo na Amazônia,
não se esgotará rapidamente – não em quantidade,
Senadora Marina Silva, pois mesmo que o desmata-
mento provoque uma redução considerável de chu-
vas, ainda assim os nossos rios não secariam -, mas
há um perigo muito grande de que a implantação de
megaprojetos, altamente poluidores, além de provo-
car o desmatamento da vegetação ciliar, leve, rapida-
mente, a uma piora na qualidade dos nossos rios. Tal
fato tornará aqueles recursos muito menos utilizáveis
do que o são hoje para os seus diversos fins – tanto
para uso humano quanto para irrigação, navegação.
Assim, Senadora Marina Silva, precisamos ter muito
cuidado com a discussão desse projeto no Senado,
analisá-lo sem pressa e, como V. Exª frisou, com am-
pla audiência da sociedade. Dessa forma, sairá desta
Casa um projeto que realmente atenda às necessida-
des do País, no que se refere a um recurso natural
que, mais depressa do que se pensa, se tornará críti-
co. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte de V. Exª e incorporo-o ao meu
pronunciamento.

O Sr. Romero Jucá (PFL – RR) – V. Exª me per-
mite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Ouço o nobre Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PFL – RR) – Senadora Ma-
rina Silva, quero apenas registrar a importância deste
debate sobre a Agência Nacional de Águas. Apesar
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de representar a Região Norte, que, potencialmente,
tem a maior capacidade de volume de água no mun-
do, temos de discutir e buscar caminhos para que a
próxima crise mundial que, sem dúvida, será uma cri-
se de água, tenha uma previsibilidade maior em nos-
so País. Ainda temos que discutir a transposição do
rio São Francisco, da bacia do Tocantins – esta já ini-
ciada –, ou seja, a questão das águas no Brasil tem
que ser tratada de forma global. E, sem dúvida algu-
ma, essas matérias não poderão ser aprovadas rapi-
damente, sem ouvirmos a sociedade e sem uma dis-
cussão pertinente no Senado da República, Casa
que representa os Estados. Portanto, o equilíbrio
dessa questão das águas é inerente a todas essas
outras questões. Assim, quero aproveitar esta opor-
tunidade para parabenizar V. Exª pelo seu pronunci-
amento e, acima de tudo, registrar que o PSDB terá
todo empenho e cuidado de buscar o aprofundamen-
to desse debate, porque o consideramos extrema-
mente importante para o País agora e, principalmen-
te, futuramente.

ASRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Agra-
deço o aparte de V. Exª e incorporo-o ao meu pronun-
ciamento.

O fato de sermos um País com uma grande
quantidade de água potável de modo algum nos per-
mite acreditar que não temos problemas com relação
à escassez desse produto – aliás, desse bem, pois
não quero usar a palavra produto. As dificuldades do
Nordeste, por exemplo, são do conhecimento de to-
dos. No entanto, já observamos também problemas
de desertificação na Amazônia – o que parece um pa-
radoxo – e um período de seca muito longo no panta-
nal mato-grossense, o que indica que o problema da
água no Brasil se constitui um grave perigo para a
vida, para aos processos econômicos e para a socie-
dades carentes.

De sorte que, a nossa posição de País detentor
da maior quantidade de água potável no planeta, não
nos coloca em uma posição confortável. É só verifi-
carmos o que está ocorrendo em São Paulo devido à
escassez desse bem e o que já observamos em re-
giões que jamais poderiam estar sofrendo o problema
da escassez de água.

Um outro aspecto importante é que, em razão
da regularização da utilização da água e de seu trata-
mento como recurso econômico, surgiu um certo le-
vante dos grandes empresários que, num ato de de-
sobediência civil, afirmam, por meio da mídia, que
não irão pagar pelo uso da água. Ora, os grandes em-
presários têm o poder de se rebelar para não pagar
pela utilização do recurso, muito embora sejam os

maiores agentes poluidores dos rios, mas e o peque-
no agricultor, que não tem a mesma força para rebe-
lar-se? Temos, portanto, que criar mecanismos efica-
zes e democráticos no tratamento dos diferentes se-
tores que se utilizam desse bem para as suas ativida-
des econômicas.

Ainda, Sr. Presidente, é bom que se lembre que,
ao fazermos uma discussão sem o devido cuidado
de pactuarmos com uma proposta importante para a
sociedade como um todo, corremos o risco de repetir
aquela velha forma de elaborar leis que não são obe-
decidas. E, se já há grandes produtores afirmando
que não se submeterão à lei, se ela não for estrategi-
camente entendida pela sociedade como um todo,
eles terão a grande possibilidade de fazer um levan-
te que inviabilizará qualquer tentativa de sua imple-
mentação.

Digo isso porque fica muito difícil para o cidadão
comum entender que agora ele terá que pagar para
utilizar a água. O ar e a água são percebidos, repito,
como bens comuns, disponibilizados por Deus na na-
tureza aos seres humanos e à vida de modo geral,
para que todos possam sobreviver. É bom que se
diga que a água está associada diretamente à exis-
tência da vida. Pagaremos pela água, porque esta-
mos pagando pela nossa existência, já que é impos-
sível viver sem ela. Inclusive, se fizermos uma com-
paração, verificaremos que existe 70% de água em
nosso corpo e que a água ocupa 70% do planeta.
Essa simbologia nos leva à idéia de que a necessida-
de de regulação da utilização desse recurso, repito,
não pode ser tratada de forma displicente. E falo em
necessidade de regulação, porque já há um consen-
so de que a utilização desse bem precisa ser regula-
da, dada a forma irresponsável como vem sendo ex-
plorado e tratado do ponto de vista da degradação e
da poluição das águas. Mas essa regulação não pode
ser um trabalho fruto da ação de burocratas nem de
legisladores enclausurados dentro do Congresso Na-
cional.

A fórmula das audiências públicas, que busca o
consenso mínimo, pactuar propostas que sejam al-
cançadas pelo entendimento da sociedade, para
mim, é muito importante. Até ousaria dizer que em
uma democracia, muitas vezes, os processos pelos
quais nós chegamos a um determinado resultado é
mais importante do que o resultado em si. De nada
adianta criarmos uma Agência Nacional de Águas se
não tivermos a compreensão e o entendimento de
que é importante essa lei, de que é importante a cria-
ção dessa estrutura.
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Por outro lado, eu poderia fazer uma compara-
ção ao zoneamento ecológico e econômico, tão im-
portante para a preservação do meio ambiente nos
nossos Estados da Amazônia. Se fizermos apenas
uma peça técnica dizendo quais os recursos existen-
tes em determinado Estado e a forma adequada à
sua utilização, isso nada significará se este não tiver
passado por um amplo processo de discussão com
os mais diferentes setores da sociedade, envolvendo
desde o pequeno produtor ao mais alto empresário,
enfim, a sociedade como um todo, porque virará mais
um relatório de gaveta, que não tem condições de ser
implementado porque não há compreensão por parte
dos diferentes agentes de que esse zoneamento eco-
lógico e econômico deva ser a linha mestra e orienta-
dora da sua atividade produtiva. Então, semelhante-
mente, poderá ocorrer em relação ao que estamos fa-
zendo aqui. Muito embora estejamos em uma convo-
cação extraordinária, a relevância dessa matéria nos
obriga, necessariamente, a uma discussão mais apu-
rada em relação ao produto em si, e, acima de tudo,
em relação àquilo que pode ser gerado no âmbito da
discussão que se criará durante a sua aprovação, a
sua tramitação.

De sorte, Sr. Presidente, que, além dos questio-
namentos relacionados ao que pode acontecer de or-
dem técnica, de ordem jurídica com relação às com-
petências, quer no plano federal, estadual e munici-
pal, temos que estar preocupados de que forma nós
estaremos aprovando uma lei que recai sobre a vida
de todas as pessoas e que não pode ser tratada tam-
bém de forma isolada, circunscrita ao nosso País.
Algumas pessoas não gostam quando falamos que
determinados bens da natureza são bens da humani-
dade. Mas, sendo detentores da maior quantidade de
água potável do Planeta, nós não podemos acreditar
que o Brasil pode fazer essa discussão de forma iso-
lada, porque esse bem, com certeza, faz parte do pa-
trimônio da humanidade como um todo, daí porque
aumenta a nossa responsabilidade na sua utilização
e no cuidado pela sua preservação. Temos que com-
preender que nós temos um recurso a ser partilhado
com outras pessoas em outros pontos do Planeta, até
porque muito do que fazemos aqui poderá afetar ou-
tros países e colocar em risco a vida. Por exemplo, se
ocorrer um processo de desertificação na Amazônia e
o esquentamento em relação às derrubadas das nos-
sas florestas, nós sabemos que alguns países do
mundo, inclusive os Países Baixos, poderão a vir de-
saparecer pelo aumento do volume de água dos ma-
res. Enfim, existem muitos problemas que não podem
ser tratados de forma isolada; portanto, temos algu-

mas responsabilidades que são de ordem transnacio-
nais. O Brasil ocupa uma posição estratégica no mun-
do desenvolvido, não pela sua indústria automobilísti-
ca, nem pelo avanço que temos na área de informáti-
ca – embora tenhamos grandes pesquisadores e
grandes cientistas -, mas sim em função da grande
quantidade de recursos naturais que possui. Portan-
to, esses recursos naturais devem ser utilizados de
forma inteligente, de sorte que possa beneficiar a po-
pulação e, ao mesmo tempo, a nossa economia, mas,
como falei anteriormente, não pode ser tratado como
mero produto econômico.

Sr. Presidente, espero que esse debate seja re-
alizado e que, de forma apressada, não venhamos a
aprovar uma lei sem a ampla participação da socieda-
de, inclusive dos Estados e Municípios, para que pos-
sam entender onde eles se situarão nas suas esferas
de competência. Entendo que o Congresso Nacional
poderá estar propiciando essa discussão. Espero que
os mais diferentes Partidos e a Liderança do Governo
tenham essa compreensão e coloquem essa matéria
para uma discussão que venha extrapolar a própria
convocação extraordinária. Não vejo nenhum proble-
ma em fazermos a discussão da necessidade da re-
gulação em si, mas ela não pode ser feita de uma for-
ma atabalhoada, apressada, porque estaríamos sen-
do, no mínimo, irresponsáveis. A água é um bem fun-
damental, tem uma simbologia de vida, tem uma sim-
bologia de morte também, até porque numa das ten-
tativas em que Deus quis suprimir a humanidade, ten-
tou fazê-lo por meio da utilização de uma grande
quantidade de águas, mas, quem conhece essa his-
tória, sabe que depois arrependeu-se; pelo menos
achando um justo, resolveu deixar uma semente da
humanidade e de tudo que há para se reproduzir no-
vamente. E fez um pacto com o homem: de que nun-
ca mais destruiria o homem utilizando a água, mas
também não se comprometeu de que não faria a sua
destruição retirando a água da Terra. De certa forma,
parece-me que os homens estão contribuindo para o
contrário do que foi o dilúvio; se, no momento, tive-
mos uma abundância de água que quase acabou
com tudo que existe no Planeta, por outro, nós, com a
nossa ganância em lucros fáceis, em não compreen-
dermos os recursos naturais como parte da nossa
existência e da existência da vida, poderemos estar
decretando o fim da humanidade – estou aqui falan-
do, talvez, de forma muito apocalíptica -, pela não
existência das águas; e isso nós já podemos obser-
var.

Pensar em desertificação na Amazônia parece
um absurdo, mas isso já ocorre. Hoje existem, inclusi-
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ve, programas de açudagem para os projetos de as-
sentamento na Amazônia. No meu Estado, os agricul-
tores que não têm um pequeno açude dentro dos pro-
jetos de colonização não têm como criar o seu gado,
como plantar a sua horta, porque existe um período
seco em que não há água, muitas vezes nem para be-
ber. Isso é uma contradição muito grande, porque, de
certa forma, estamos na região onde existe mais
água no Planeta. A Amazônia, sozinha, é responsá-
vel por 13% da água doce do Planeta.

SEGUE PRONUNCIAMENTO, NA
ÍNTEGRA, DA SRA. SENADORA MARINA
SILVA:

A SRA. SENADORA MARINA SILVA (Bloco/PT
– AC) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho
a essa tribuna para tratar de tema específico:

A criação da Agência Nacional de Águas – ANA.
Para que todos possam ter bem claro o que

essa Agência representará para o sistema hídrico na-
cional gostaria de apresentar, o que aqui vou denomi-
nar de ”pano de fundo“ do assunto.

Quando consideramos o tema Recursos Hídri-
cos, há que destacar, entre outros aspectos, a exis-
tência de uma lei e de duas proposições:

• Lei Nº 9433 – de 08 de janeiro de
1997

Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos

• Projeto de Lei da Câmara Nº 1616
(ainda em tramitação)

Dispõe sobre a Gestão Administrativa
e a Organização Institucional do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos previsto no inciso XIX do artigo 21
da Constituição, e criado pela Lei 9433, de
08 de janeiro de 1997, e dá outras providên-
cias.

• Projeto de Lei da Câmara Nº 3, de
2000 (Nº 1617, na Câmara dos Deputados)
– agora em tramitação no Senado Federal

Dispõe sobre a criação da Agência Na-
cional de Águas – ANA, entidade federal de
implementação da Política Nacional de Re-
cursos Hídricos e de coordenação do Siste-
ma Nacional de Gerenciamento de Recur-
sos Hídricos, e dá outras providências.

Como pretendo demonstrar, a entidade a ser
criada ocupará espaço de destaque na execução
das atividades atinentes aos recursos hídricos desse
País e justamente por esse motivo nos parece impor-
tante que consideremos os seguintes aspectos:

1º A Ana se constituirá no ”braço exe-
cutivo“ dos assuntos atinentes aos recursos
hídricos;

2º Sendo uma autarquia sob regime
especial, com autonomia administrativa e fi-
nanceira, todavia vinculada ao Ministério de
Meio Ambiente, é fundamental que esteja-
mos certos de que esta “convivência” se es-
tabelecerá com regras claras, que venham a
evitar o choque de competência, ou mesmo
um conflito ainda pior, que é o “choque das
vaidades”, tão próprio deste Governo;

3º A Ana deverá coordenar a formula-
ção do Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos, cabendo lembrar que a aprovação do
referido plano se dará no Conselho Nacio-
nal de Recursos Hídricos, que é vinculado
ao Ministério. Tenho muitas dúvidas se
esta divisão de tarefas de viabilizará sem
grandes traumas e até mesmo prejuízos
para a sociedade.

Destaco outras preocupações que deverão es-
tar presentes nas análises que deveremos realizar
antes de manifestarmos nosso voto sobre a matéria.

Ainda em 1999, os projetos que mencionei no
início de meu pronunciamento, foram apresentados
na Câmara dos Deputados pelo Governo Federal,
tendo recebido, desde o início da tramitação de am-
bos, atenção distinta:

� enquanto o PL N.º 1616 teve uma
tramitação regimental normal;

� o PL N.º 1617 (hoje N.º 3, DE 2000
– no Senado Federal) recebia a chancela de
“Urgência Constitucional”.

� Cabe perguntar: por que a pressa
do Governo Federal em criar a Agência Na-
cional De Águas – ANA?

� Por que exigir uma tramitação no mí-
nimo açodada que privou a sociedade de se
posicionar em relação a esta nova entidade?

� Estamos seguros em relação à pro-
posta e às conseqüências da aprovação do
projeto que estamos recebendo da Câmara
dos Deputados?

Naturalmente que não tenho respostas a todas
as perguntas que aqui formulo. Sou uma das que
desejo a realização de um profundo debate a cerca
do tema envolvendo a sociedade. Quero, Sr. Presi-
dente, ter a tranqüilidade de votar consciente de que
a ANA, de fato, poderá ser útil ao meu País.
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Falo, naturalmente, com uma preocupação adi-
cional com a nossa Amazônia, tão rica em rios, mas
onde a questão hídrica se insere num contexto maior
de um frágil ecossistema, que nas fotos de revistas e
imagens de TV parece ao grande público como indes-
trutível. Até mesmo isso lhe tem sido hostil, pois inte-
resses excusos se utilizam desta falsa ”imagem“ para
vendê-la e assim contribuir para sua destruição.

Portanto, gostaria de chamar a atenção dos Se-
nhores Senadores para:

1º – o grave risco de aprovarmos uma
nova lei que poderá representar um retro-
cesso em relação à Lei N.º 9433 – de 08 de
janeiro de 1997, que inegavelmente tem
como mérito a descentralização. Cito como
exemplo o importante papel previsto para os
Comitês de Bacia, entidades das quais todo
cidadão e entidades afeitas ao tema têm a
oportunidade de opinar a respeito do uso a
ser dado as águas dos rios de sua região.
Isso é democrático. Isso devemos respeitar.
Temos apenas doze Comitês dessa nature-
za em todo o País, nem todos com funcio-
namento efetivo, mas é hora de estimular-
mos o fortalecimento de tais organizações;

2º – A criação de uma nova Agência,
nos termos da que agora analisamos não
resolve impasses entre as esferas federal e
estadual: quando cobrarmos um determina-
do valor de um usuário de águas dos rios fe-
derais, tal valor será normatizado pela Ana.
Certo? Será mesmo? Assim parece. E no
caso dos rios estaduais: quem normatizará?
A Ana se adequará às distintas legislações
estaduais? Todas as Unidades da Federa-
ção foram chamadas a discutir? O que pen-
sam os Senhores Secretários Estaduais afe-
itos à área de recursos hídricos?

3º – E sobre os rios subterrâneos: mui-
tos dos Senhores – mais conhecedores que
eu a respeito do assunto – sabem que mui-
tos de nossos rios recebem uma enorme
quantidade de água oriunda dos rios subter-
râneos: o que diz a lei de criação da Ana a
respeito disso? Nada, Senhores!!!

4º – E a transposição do Rio São Fran-
cisco? Quero fazer um grave alerta a todos
os Senhores Senadores envolvidos com o
debate da transposição do Rio São Francis-
co: não deixem de estar atentos quando da
discussão e votação da criação da Ana, pois
a sua criação trará impactos imediatos so-

bre este projeto, na medida em que tudo
que qualquer empresa que vier a ser contra-
tada para fazer com as águas do Velho Chi-
co deverá considerar os custos que lhe se-
rão cobrados pela Ana!!!

Como podemos observar, Senhor Presidente,
parece que ainda temos muito a discutir antes de
votarmos esta matéria.

As informações de que dispomos dão conta de
que o Governo Federal deseja uma tramitação deste
projeto no Senado Federal de maneira, digamos, ”rá-
pida“, para sermos educados.

Mas não poderia deixar de apresentar minhas
últimas dúvidas quanto à proposta que nos chega. O
valor cobrado do usuário das águas deverá retornar à
bacia hidrográfica na qual foi gerado tal cobrança, um
valor, por assim dizer. A lei contempla esse aspecto,
bem sei, mas afirmando que ”prioritariamente“ retor-
narão às bacias. Cabe perguntar:

1– Por que não estabelecermos, na lei,
um percentual específico a retornar? Tipo:
75% dos recursos advindos da cobrança
pelo uso das águas do Rio São Francisco
retornam para investimentos nesta mesma
bacia. Os demais 15% iriam para um Fundo
universal, por exemplo;

2 – Por que não criamos um Fundo
que, sob a Administração da Ana, fosse utili-
zado de maneira universal, como disse, mas
que todavia mantivesse tais recursos sepa-
rados de tudo o mais que fosse de respon-
sabilidade da Agência, permitindo maior vi-
sibilidade e controle social dos gastos reali-
zados pela Agência?

3 – Por que não criamos uma Ouvido-
ria na nova Agência? Seria importante ter-
mos uma instância, uma Diretoria Ouvidoria,
ocupada por membro indicado pela socieda-
de civil, nomeado pelo Presidente da Repú-
blica, após aprovação por esta Casa. Assim
funciona a democracia, na prática, no
dia-a-dia das instituições.

Nessa linha, Senhor Presidente, poderia me
estender, mas prefiro após lançar tais inquietações,
resumi-las em propostas, como tenho procurado
marcar meus pronunciamentos nesta Tribuna:

� é fundamental que se realizem Au-
diências Públicas, tantas quantas forem ne-
cessárias, para que a sociedade, represen-
tada por suas entidade afeitas ao tema, ve-
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nham a esta Casa dar a sua legítima contri-
buição;

� que estejamos alertas para o risco
de que a criação de regras, na minha avalia-
ção ainda um tanto imprecisas, possam vir a
ser utilizadas para um processo de privati-
zação de todo o Setor de Saneamento des-
te País;

� por fim, lembro que a água, assim
como o ar, são dois bens de uso comum. O
ar aí está para nossa sobrevivência, apesar
da poluição crescente. Demorou um pouco,
mas a água, após anos e anos de poluição
intensa dá mostras de esgotamento. Não há
como recuar. A normatização de seu uso se
impõe em razão dos limites ambientais. Pre-
cisamos, no debate, alcançar mecanismos
eqüânimes de cobrança, pois o grande em-
presário que usa as águas para sua indús-
tria ou grande irrigação naturalmente que
gera um impacto ambiental muito maior
para o rio que um pequeno produtor rural
que usa daquela água para beber, molhar
suas plantas e dar água a seus poucos ani-
mais. Portanto, deverão ser cobrados de
forma distinta. O que diz a lei? Isso ainda
não está definido adequadamente.

� destaco que alguns empresários,
adiantando uma posição de insubordinação
civil, avisaram às autoridades, pela grande
mídia, que não vão pagar pelo uso da água.
E os demais cidadãos, pagarão?

Senhor Presidente, demais Senadores. Não
gostaria de me manter no campo dos pontos que
muitos considerarão ”negativos“, apesar de nossa
distinta compreensão. Entendemos que meu pro-
nunciamento constitui-se de alertas à sociedade.
Sou uma otimista por natureza. Tentei apenas iden-
tificar aspectos relevantes na proposta de criação
da Ana.

Me permitirei concluir lembrando um breve poe-
ma de José Saramago:

“TOLERAR A EXISTÊNCIA DO
OUTRO,

E PERMITIR QUE ELE SEJA
DIFERENTE,

AINDA É MUITO POUCO.
QUANDO SE TOLERA,
APENAS SE CONCEDE,
E ESSA NAO É UMA RELAÇÃO DE

IGUALDADE,

MAS DE SUPERIORIDADE DE UM
SOBRE O OUTRO.

DEVERÍAMOS CRIAR UMA RELAÇÃO
ENTRE AS PESSOAS,

DA QUAL ESTIVESSEM EXCLUÍDAS
A TOLERÂNCIA E A INTOLERÂNCIA".

Muito obrigada.

RESUMO
A criação da Ana exige, pelos inúmeros vácuos

identificados na proposta, que busquemos ampliar o
debate com a sociedade.

• É fundamental que não se perca o
caráter descentralizador alcançado pela Lei
Nº 9433 – de 08 de janeiro de 1997, que
Institui a Política Nacional de Recursos Hí-
dricos;

• O teor do Projeto Projeto de Lei da
Câmara Nº 1616 (ainda em tramitação), que
dispõe sobre a Gestão Administrativa e a
Organização Institucional do Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Recursos Hídri-
cos, deve ser resgatado nesse momento de
criação da Ana, para que evitemos duplica-
ções futuras;

• Cabe identificar os riscos que a apro-
vação desta nova Agência traz para o Setor
de Saneamento. Ainda não de tem esse as-
pecto devidamente esclarecido;

• É fundamental melhorar a lei no que
diz respeito à relação da Ana com os Comi-
tês de Bacia;

• A cobrança pelo uso da água deverá
estar adequadamente considerado no corpo
da lei;

• Os aspectos administrativos da Ana,
aqui incluso o relacionamento da Agência
com o Ministério do Meio Ambiente e, em
particular, com o Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos (sem funcionamento efetivo
até hoje) não pode permanecer como uma
“zona cinza” na lei.

Uma lei não nasce e se aprova apenas em ra-
zão do interesse de um político ou da cabeça ilumi-
nada de um técnico, mas resulta de uma ação pac-
tada com a sociedade.

“A tolerância não é o oposto da intole-
rância;

é a sua contrafação.
São ambos despotismos.
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Um se arroga o direito de impedir a li-
berdade de consciência,

a outra se arroga o direito de conce-
dê-la."

Thomas Paine (1737-1809)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con-

cedo a palavra ao eminente Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, vou me referir, nesta manhã, a dois temas
distintos. O primeiro deles, anunciar uma medida que
considero importante, que foi o entendimento realiza-
do por mim com os Ministérios do Governo Federal no
sentido de complementar, mediante uma proposta
que será enviada pelo Ministério do Planejamento e
pela Casa Civil, as carreiras consideradas carreiras
de Estado, na regulamentação do servidor público.

Sou relator do Projeto de Lei da Câmara nº
43/99, que define a demissão por desempenho e a
definição de carreira de Estado, com o qual consegui-
mos, em uma negociação bastante importante, fazer
justiça a alguns setores que, no projeto na Câmara
dos Deputados, tinha ficado fora desse atendimento.

Passarei a ler os cargos e as atividades desen-
volvidas que serão consideradas, a partir da remessa
desse Projeto de Lei Complementar, como atividade
exclusiva de Estado.

O art. 1º da proposição diz:

“Incluem-se dentre os servidores que
desenvolvem atividades exclusivas de Esta-
do, no âmbito do Poder Executivo da União,
os integrantes das carreiras, ocupantes dos
cargos efetivos ou alocados às atividades
da Carreira de Pesquisa, Ciência e Tecnolo-
gia e Tecnologista da carreira de Desenvol-
vimento Tecnológico do Plano de Carreira
da área de Ciência e Tecnologia; (...)”

Portanto, estamos recompondo como carreiras
de Estado os pesquisadores que tinham ficado fora.
Depois, a Categoria de Oficial de Chancelaria, que
também havia ficado fora do projeto que tramitou na
Câmara; depois, os Sanitaristas da Fundação Nacio-
nal de Saúde, do Ministério da Saúde; depois, Fiscal
de Cadastro e Tributação Rural, do Incra, que são
aquelas pessoas que tratam da Fiscalização Rural;
depois, Restaurador, Arquiteto, Técnico de Assuntos
Culturais e Assuntos Educacionais, Técnico e Nível
Superior, Analista Técnico e Analista e Consultor do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;
portanto, as pessoas que trabalham com a preserva-
ção do patrimônio artístico. Também os Fiscais do
Cumprimento da Legislação Nuclear, em Nível Supe-

rior; a carreira de Tecnologista Militar, que são, exata-
mente, as pessoas civis que, nos Ministérios Milita-
res, de nível superior tratam da estratégia da tecnolo-
gia militar. Por fim, Sertanistas, Assistente Social,
Antropólogo, Biólogo, Sociólogo Pesquisador, Técni-
co de Nível Superior, Técnico em Indigenismo da Fun-
dação Nacional do Índio que trata, especificamente, da
proteção indígena, uma atribuição apenas do Governo
Federal, inclusive constante da Constituição.

Faço, portanto, esse registro, pedindo a trans-
crição dessa minuta de negociação feita, porque con-
sidero um importante avanço que beneficiará impor-
antes setores do Serviço Público Federal, que, de
certa forma, estavam prejudicados por não terem sido
inseridos na negociação na Câmara dos Deputados.

A outra questão que quero tratar, Sr. Presidente,
diz respeito ao tema do momento no Senado e na im-
prensa, que é o projeto que regulamenta o uso das ar-
mas. Tenho participado das discussões, como Vi-
ce-Líder do Governo e Vice-Líder do PSDB, onde te-
mos buscado um caminho para avançar. Esse é um
tema extremamente polêmico, até porque existem vá-
rios Brasis e, na verdade, não se pode ter uma mes-
ma regra de porte de arma para a cidade de São Pau-
lo, para a cidade do Rio de Janeiro e para o interior do
Estado do Amazonas ou para o interior do Estado de
Goiás ou para o interior do Estado do Tocantins.
Entendo também que não podemos, por conta des-
sas diferenças e da polêmica da questão, deixar de
avançar. Temos que ousar, temos que sonhar um Bra-
sil com menos violência, com menos acidentes provo-
cados por armas, enfim, com menos condição de que
a vida humana seja tão banalizada.

Nas discussões cheguei a apresentar uma pro-
posta de referendo por ocasião da eleição de 2002,
exatamente para que a decisão seja calcada e discu-
tida em todos esses Brasis. E por que em 2002? Até
lá teríamos um prazo para avançar e aprovar, desde
já, uma legislação dura. Mas o não definitivo às armas
seria dito em 2002, pelo referendo popular. Em 2002,
com eleições para governadores e com essa discus-
são, teríamos a condição de conscientizar o País, e
mais, já aprovando medidas duras e dizendo não às
armas no futuro; teríamos condição de dar prazo, in-
clusive ao Poder Público, para que agisse de uma for-
ma que o cidadão brasileiro se sentisse seguro e, as-
sim, entregasse a sua arma em 2002.

Temos, infelizmente, acompanhado pela im-
prensa um pouco da falência do setor de segurança,
principalmente nas grandes cidades. Ligamos a tele-
visão pela manhã e ouvimos que delegacias foram
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assaltadas, armas de policiais foram roubadas e a vi-
olência aumenta cada vez mais.

A proposta, portanto, é no sentido de que tenha-
mos condição de aprovar agora uma lei já dura, proi-
bindo, por exemplo, o porte de armas em todo o terri-
tório nacional. Isso já é praticamente um consenso.
Faltaria discutir a posse da arma na residência, na fa-
zenda, na casa, no estabelecimento. Essa é uma
questão que ficaria definitivamente para esse referen-
do em 2002.

Ou, então, lanço uma outra idéia, que é exata-
mente a recuperação do princípio de Federação. Por
meio de uma lei federal, poderíamos proibir o porte de
armas de todo jeito, e remeter aos Estados para que
cada um deles definisse como seria tratado e em que
prazo o estoque de armas registrados de porte do ci-
dadão. Talvez essa fosse uma forma de tratar os di-
versos Brasis dentro da sua realidade, em cada Esta-
do, através de leis estaduais.

Trago para discussão, porque entendo que tal-
vez seja um caminho para sairmos do impasse. O que
não podemos fazer é criar um impasse, fechar o en-
tendimento e não caminharmos em um assunto de
extrema gravidade, que é essa questão da necessi-
dade de se buscar freios e limites para o uso indiscri-
minado das armas no Brasil.

Estou encaminhando aos relatores Pedro Piva e
Renan Calheiros não somente essa proposta do refe-
rendo em 2002, mas, também, a discussão pelos
Estados do estoque de armas e espero que contribua
para a discussão que temos que ter nesta Casa, para
avançar no projeto que limita o uso e a utilização de
armas no Brasil.

Ao encerrar, Sr. Presidente, solicito a transcri-
ção da minuta do projeto de lei negociado com o Go-
verno Federal, que vai amparar diversas categorias,
como carreiras exclusivas do Estado, e também de
matéria do jornal O Globo sobre o referendo popular
sobre armas em 2002.

Muito obrigado.

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

PROJETO DE LEI

Incluem-se dentre os servidores que desen-
volvem atividades exclusivas de Estado, no âmbito
do Poder Executivo da União, os integrantes das
carreiras, ocupantes dos cargos efetivos ou aloca-
dos às atividades que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Incluem-se dentre os servidores que desenvolvem
atividades exclusivas de Estado, no âmbito do Poder Executivo
da União, os integrantes das carreiras, ocupantes dos cargos efe-

tivos ou alocados às atividades da Carreira de Pesquisa em Ciên-
cias e Tecnologia da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico
do Plano de Carreiras da área de Ciência e Tecnologia; Oficial de
Chancelaria; Sanitarista; Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
Restaurador, Arquiteto, Técnico em Assuntos Culturais, Técnico
em Assuntos Educacionais, Técnico de Nível Superior, Analista,
Técnico e Analista Consultor do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional; fiscalização do cumprimento da legislação
nuclear, em nível superior; Carreira de Tecnologia Militar; Serta-
nista, Assistente Social, Antropólogo, Museólogo, Sociólogo, Pes-
quisador, Técnico de Nível Superior e Técnico em Indigenismo da
Fundação Nacional do Índio.

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

Justificação

A presente proposição visa a complementar o rol de ativi-
dades exclusivas de Estado no âmbito do Poder Executivo da
União, constante do art. 15 da lei complementar que trata dos cri-
térios para avaliação de desempenho dos servidores estáveis. Os
critérios para a inclusão devem ser técnicos e considerar a natu-
reza das atividades desempenhadas pelos diversos servidores.

Assim, impõe-se incluir na relação os pesquisadores e tec-
nologistas das carreiras de Ciência e Tecnologia, os Oficiais de
Chancelaria, os Sanitaristas, os Fiscais de Cadastro e Tributação
Rural, as atividades de pesquisa, preservação e restauração do
patrimônio histórico e artístico, em nível superior, e de fiscaliza-
ção do cumprimento da legislação nuclear, em nível superior os
pesquisadores da Carreira de Tecnologia Militar e as atividades
de sertanismo e indigenismo da Fundação Nacional do Índio.

São, todas elas, atividades para cujo exercício está, indis-
cutivelmente, presente o caráter de indelegabilidade da ação es-
tatal.

Para concluir, vale registrar que não há qualquer problema
em adicionar categorias na lista, por lei ordinária, uma vez que
esse tema, mesmo que formalmente conste de lei complementar,
constitui, materialmente, lei ordinária, podendo ser alterado ou
mesmo revogado por outra lei ordinária, desde que respeitada a
iniciativa privativa do Presidente da República, no caso.

Assim, a presente proposição irá permitir o reconhecimen-
to daquelas atividades exclusivas de Estado omitidas no diploma
legal que regulamenta o inciso III do § 1º do art. 41 da Constitui-
ção.

Sala das Sessões,de fevereiro de 2000. – Senador Rome-
ro Jucá.

REFERENDO POPULAR SOBRE ARMAS VAI SER EM 2002
Relatores não chegam a acordo sobre projetos

José Augusto Gayoso

Brasília. Nem os líderes partidários conseguiram superar
as divergências entre os dois relatores no Senado dos projetos
que proíbem a venda de armas no País. Não foi possível chegar
a um texto único e agora os relatórios terão que ser votados se-
paradamente, um na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
e outro na de Relações Exteriores (CRE). A questão terá quer
ser decidida no plenário, depois da convocação extraordinária do
Congresso, que acaba em 14 de fevereiro.

Na reunião dos líderes da base governista para tratar ex-
clusivamente do impasse, só houve consenso em relação a um
ponto. De acordo com o Líder do Governo no Senado, José Ro-
berto Arruda (PSDB – DF), o referendo popular que está sendo
proposto no parecer do Senador Renan Calheiros (PMDB – Al)
terá apoio dos demais líderes. Diferentemente, porém do que
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sugeriu o Relator que queria o referendo durante as eleições mu-
nicipais de outubro de 2000, prevaleceu a proposta do Senador
Romero Jucá (PSDB – RR), de fazer esse referendo nas eleições
gerais de 2002. O Senador Pedro Paiva (PSDB – SP), Relator na
CRE, não vai colocar a hipótese do referendo em seu texto.

Ele justifica:

– Se cada projeto aprovado aqui fôssemos consultar a po-
pulação depois, para que o Congresso? – indagou Piva.

Na prática, essa diferença de ponto de vista entre Calhei-
ros e Piva sobre o referendo fez com que o dia se encerrasse
com mais divergências do que havia começado. Com relação
aos outros dois pontos – a possibilidade de se manter a permis-
são para compra de armas de cano longo para defesa e de ga-
rantir a posse de arma de quem já as tem, devidamente registra-
das – não houve qualquer avanço, o que levou os líderes a de-
cidir pela desistência de se fazer um relatório unificado e até
mesmo uma sessão conjunta das duas comissões, como estava
anteriormente acertado.

O Relator na Comissão de Relações Exteriores disse que
vai fazer algumas alterações no seu parecer, que já havia sido
apresentado. Mas garantiu que na essência seu relatório vai ficar
o mesmo. Ou seja, propõe que seja garantida a posse das ar-
mas, mas não o porte. Calheiros contou que vai insistir na proibi-
ção total.

– Desde o início admitimos negociar várias exceções, des-
de que fosse mantido o espírito do projeto, que é proibir a venda
de armas. Já que não foi possível o texto unificado, fica a deci-
são para os senadores, que conhecem bem o assunto. O impor-
tante agora é garantir que o Senado se manifeste o mais rapida-
mente possível – resumiu Renan Calheiros.

O Senador alagoano vai acrescentar mais alguns itens ao
seu relatório, que deverá se apresentado na próxima semana na
CCJ. Entre eles a proibição da venda de armas de brinquedo.

Depois de um bom tempo parado na Câmara, o projeto ori-
ginal proibindo a venda de armas, com praticamente o mesmo
texto do que está no Senado, pode andar. A Comissão de Rela-
ções Exteriores (CRE) da Casa marcou sessão para hoje, para
tentar votar o relatórios do Deputado Alberto Fraga (PMDB – DF).

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V. Exª
será atendido na forma do Regimento.

A Presidência comunica ao Plenário que os Re-
querimentos nºs 279 e 280, de 1999, de sobresta-
mento dos Projetos de Resolução nºs 31 e 32, de
1999, respectivamente, estão prejudicados, uma vez
que seu objeto foi atendido através das informações
prestadas pelo Ministério da Justiça, em atendimento
ao Requerimento de Informações nº 215, de 1999, as
quais foram devidamente anexadas as referidos Pro-
jetos.

Os Projetos de Resolução nºs 31 e 32, de 1999,
voltam à sua tramitação normal e serão incluídos em
Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senador Lúcio Alcântara enviou discurso à Mesa

para ser publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nos dias atuais,
dominar a informação e deter a tecnologia são requi-
sitos indispensáveis para qualquer sociedade estar
inserida, de forma competitiva, no cenário mundial.

Os países que pretendem ocupar posição de
destaque no século XXI precisam priorizar os investi-
mentos em centros de pesquisa, em serviços tecnoló-
gicos, em laboratórios, em unidades de educação
profissional e de difusão tecnológica, pois estes ele-
mentos são fundamentais para os novos paradigmas
da produção, num mundo que busca e precisa se de-
senvolver de forma sustentável.

Sabemos muito bem que nosso País está longe
de atender às exigências desses novos tempos, sen-
do urgente e necessária à adoção de políticas mais
agressivas na área de Ciência e Tecnologia.

No Brasil, os investimentos nessa área vêm
sendo feitos principalmente pelo Estado. São as insti-
tuições públicas que dominam a pesquisa e o desen-
volvimento técnico-científico nacional, num processo
iniciado na década de 50 e expandido na década de
70, com o crescimento dos cursos de pós-graduação
em nossas universidades.

Senhoras e Senhores Senadores, no dia de
hoje, ocupo a tribuna desta Casa para destacar que,
em meu Estado, a Universidade Federal do Ceará –
UFC, vem desenvolvendo um trabalho de grande im-
portância nas áreas técnico-científicas.

Ciosa do importante papel que tem a desempe-
nhar não só no campo puramente acadêmico, mas
também na área de pesquisa e de outras atividades
de extensão, a UFC vem contribuindo para o desen-
volvimento do Estado e realizando estudos para me-
lhorar a performance de setores relevantes da econo-
mia cearense.

Como o setor pesqueiro tem uma importância
inconteste no Estado, sendo grande gerador de em-
prego e renda em suas diversas atividades diretas e
indiretas, a UFC, desde 1960, vem desenvolvendo o
estudo biológico-pesqueiro e também tecnológi-
co-industrial do rico e vasto litoral cearense.

A importância econômica do setor pesqueiro le-
vou a direção da universidade a criar naquele ano um
órgão de pesquisa, a Estação de Biologia Marinha,
que, a partir de 1969, passou a se denominar Labora-
tório de Ciências do Mar – Labomar.

Senhoras e Senhores Senadores, o Labomar é
um órgão suplementar da Universidade Federal do
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Ceará. Ele se caracteriza por ser uma instituição mul-
tidisciplinar voltada para a pesquisa e extensão em
Ciências do Mar e trabalha em parceria com diversos
departamentos da Universidade, nas áreas de Ocea-
nografia Abiótica, Oceanografia Biológica, Pesca e
Prospecção, e Tecnologia do Pescado.

Instalado numa área construída de 4.500 m², o
Labomar possui 8 laboratórios e, entre outras depen-
dências, dispõe de um parque de aquários com capa-
cidade de 40 mil litros de água circulante, em sistema
fechado, onde são realizadas importantes pesquisas
sobre o comportamento de crustáceos, moluscos, pe-
ixes e outros, preocupando-se em definir aspectos
básicos relacionados com a alimentação, a reprodu-
ção e o crescimento das principais espécies da bioce-
nose do Nordeste do Brasil, com destaque para as la-
gostas, pargos, camarões e cavalas.

O Labomar conta com uma equipe de trabalho
altamente preparada, formada por docentes e técni-
cos de nível superior com qualificação em níveis de
Mestrado e Doutorado, em diversas especialidades.

Os trabalhos de campo contam com dois meios
flutuantes importantes: o barco de pesquisas mari-
nhas Professor Martins Filho e a lancha Marajó, utili-
zada em rios e estuários.

Sr. Presidente, embora seja uma instituição pri-
mordialmente voltada para a pesquisa, o Labomar
vem, ao longo dos anos, ampliando suas relações
com a sociedade e dando importante contribuição ao
levantamento de questões e à abordagem de situa-
ções relacionadas com as comunidades pesqueiras
do Estado.

Cumpre destacar sua atuação na área de trans-
ferência de tecnologia. São relevantes suas ativida-
des de treinamento de mão-de-obra para trabalhar
junto ao setor produtivo, seja na indústria de pesca,
seja nas localidades produtoras de pescado, em nível
artesanal.

As pesquisas acadêmicas e os estudos aplica-
dos realizados pelo Labomar não somente ampliam
os conhecimentos, mas também fornecem informa-
ções importantes para a preservação do rico ecossis-
tema da região. Eles identificam, quantificam e moni-
toram a distribuição das espécies de peixes, crustá-
ceos e moluscos que compõem a biomassa capturá-
vel da Zona Econômica Exclusiva – ZEE do Nordeste
do País.

Os dados obtidos são processados e transmiti-
dos ao setor comercial, para otimizar a exploração
racional dos recursos conhecidos e viabilizar a ex-
ploração dos recursos ainda inexplorados ou des-
perdiçados por falta de tecnologia adequada.

A produção técnico-científica realizada pela
instituição tem sido constantemente divulgada e os
trabalhos de seus pesquisadores vêm sendo publi-
cados no periódico Arquivos de Ciências do Mar e
em outras publicações nacionais e estrangeiras.

Senhoras e Senhores Senadores, muito embo-
ra a realização de pesquisa básica continue sendo
um dos principais objetivos do Labomar como institui-
ção universitária, é importante destacar que a aplica-
ção prática dos conhecimentos lá gerados tem contri-
buído intensamente para o desenvolvimento estadual
e regional.

O Labomar contribui não somente para melho-
rar o desempenho das atividades econômicas do Ce-
ará como também para preservar o nosso meio ambi-
ente.

Sua colaboração na caracterização das condi-
ções atuais e no monitoramento da qualidade ambi-
ental na área costeira sob influência do Sistema de
Disposição Oceânica dos Esgotos Sanitários de For-
taleza – SDOES permitiu que fossem cumpridas as
exigências para a liberação de recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento para o Programa
de Saneamento Básico do Município de Fortaleza.

Ao concluir meu pronunciamento, gostaria de
parabenizar a direção e o corpo de pesquisadores do
Labomar pelo louvável e importante trabalho que rea-
lizam, contribuindo não só para o desenvolvimento
técnico-científico, mas também para o crescimento
econômico do Estado.

Finalmente, gostaria também de cumprimentar
a direção da Universidade Federal do Ceará, na pes-
soa de seu Magnífico Reitor, Professor Roberto Cláu-
dio Frota Bezerra, que, competentemente, vem cum-
prindo seu compromisso de fazer da UFC uma univer-
sidade voltada para o nosso meio, pronta para res-
ponder aos desafios do Ceará de hoje, formando re-
cursos humanos qualificados, incentivando a pesqui-
sa e contribuindo para o desenvolvimento e o pro-
gresso de nossa terra.

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en-
cerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 25
minutos.)
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Ata da 16ª Sessão Não Deliberativa
em 31 de janeiro de 2000

2ª Sessão Legislativa Extraordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade, Mozarildo Cavalcanti
Leomar Quintanilha, José Alencar e Luiz Otávio

(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.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúdio Coe-
lho.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 39, DE 2000

De homenagem de pesar pelo faleci-
mento do ex-Senador Jutahy Magalhães.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 218, II, do Regimento Interno

do Senado Federal, requeiro a inserção em ata de
voto de profundo pesar em face do falecimento do
ex-Senador Jutahy Magalhães, ocorrido esta manhã,
no Estado da Bahia.

Requeiro, ainda, nos termos do art. 221, seja
autorizada a apresentação de condolências à família
do falecido e ao Estado da Bahia.

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2000. – Se-
nador Paulo Hartung, PPS – ES – Ademir Andrade,
PSB–PA.

JUTHAY MAGALHÃES

Nome completo: Jutahy Borges Magalhães
Nome parlamentar: Jutahy Magalhães
Data de nascimento: 6 de agosto de 1929, no
Rio de Janeiro (RJ).

Principais fato da vida administrativa, parla-
mentar e outras atividades

Presidente da Câmara Municipal de Itaparica
(1959 a 1963). Presidente da Assembléia Legislativa
da Bahia (1963 a 1967). Eleito Senador pelo Colégio
Eleitoral (1979 a 1987). Vice-Líder do Governo (1979
a 1980). Quarto-Secretário da Mesa Diretora do Se-
nado Federal (1981 e 1982). Vice-Líder do Governo
(1983 e 1984). Vice-Líder do PDS (1985). Reeleito

Senador da República (1987 a 1995). Primei-
ro-Secretário da Mesa Diretora do Senado Federal
(1987 e 1988). Vice-Líder do PMDB (1989). Vi-
ce-Líder do PSDB (1990). Atuação na Assembléia
Nacional Constituinte de 1987: membro-titular da
Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição
das Receitas; membro-titular da Comissão de Siste-
ma Tributário, Orçamento e Finanças; Suplente da
Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políti-
cos; Suplente da Comissão da Organização Eleitoral,
Partidária e Garantia das Instituições.

Missões no exterior: visitou os Estados Unidos,
em 1975, a convite do Departamento do Estado; parti-
cipou do Terceiro Congresso Euro-
peu-Latino-Americano, realizado no México, em 1977;
visitou, em caráter particular, os seguintes países:
Canadá, Argentina, Uruguai, Peru, Porto Rico, Barba-
dos, Paraguai, Cuba e toda a Europa Ocidental; parti-
cipou da LXVI Reunião Interparlamentar, em Cara-
cas; participou da Reunião Interparlamentar realizada
em Berlim Oriental; participou da comitiva oficial do
Presidente João Figueiredo na viagem ao México; fez
estudos sobre asuntos energéticos nos Estados Uni-
dos (1975); observador parlamentar da 38ª Assem-
bléia Geral das Nações Unidas (1983); representou o
Brasil na posse do Presidente do Peru, Dr. Alan Gar-
via (1985); membro da Delegação brasileira do 55º
Congresso da American Society of Travelies Agentes
– ASTA –, realizado em Roma, Itália (1985); membro
da Delegação Brasileira do 56º Congresso da Asta,
realizado em Las Vegas, EUA (1986); Delegado do
Brasil na 34ª Assembléia Geral das Nações Unidas
(1988). Vereador por Itaparica, BA (1959-1963). De-
putado Estadual (1963-1967), Vice-Governador
(1967-1971). Deputado Estadual (1971-1975). Depu-
tado Federal (1975-1979). Senador (1º-2-1969 a
31-1-1995). Participou das seguintes comissões par-
lamentares: Comissão de Minas e Energia – CME
(Câmara dos Deputados); Comissão Especial do Po-
lígono das secas – CEPS (Câmara dos Deputados);
Comissão de Educação e Cultura (Vice-Presidente) –
CEC; Comissão de Finanças – CF; CPI sobre Energia
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Nuclear; Comissão de Legislação Social – CLS
(1983-1984); Comissão de Finanças – CF
(1963-1984); Comissão do Distrito Federal
(1983-1984); Comissão de Municípios (suplente) –
CM (1983-1984); Comissão de Finanças – CF
(1985-1986); Comissão de Relações Exteriores –
CRE (1985-1986); Comissão de Ciência e Tecnologia
– CCT (1985-1986); Comissão de Fiscalização e
Controle – CFC (1985-1986); Comissão de Constitui-
ção e Justiça (suplente) – CCJ (1965-1986) ; Comis-
são de Legislação Social – (suplente) – CLS
(1985-1986); Comissão de Serviço Público Civil (su-
plente) – CSPC (1985-1986); Comisão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania – CCJ (1989-1990); Comis-
são de Fiscalização e Controle – CFC (1989-1990);
Comissão de Assuntos Sociais – CAS (1989-1990);
Comissão de Relações Exteriores (suplente) – CRE
(1989-1990); Comissão de Defesa Nacional (suplen-
te) – CDN (1989-1990).

Recebeu as seguintes condecorações: Ordem
do Mérito da Bahia; do Rio Branco, no grau de Gran-
de Oficial; do Ipiranga, Estado de São Paulo; da Polí-
cia Militar da Bahia, Águia Azteca (México); Grande
Oficial da Ordem do Gongresso Nacional
(1981-1982); Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.

Trabalhos publicados
Agricultura: fonte de riqueza. Brasília: Senado

Federal, Centro Gráfico, 1981.
Atividades parlamentares. Brasília: Senado Fe-

deral, Centro Gráfico, 1979-1988. 10v.
Atuação parlamentar na Assembléia Nacional

Constituinte. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfi-
co, 1989. 574p.

Cacauicultura: uma reistência, heróica. Brasília:
Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 64p.

Em defesa da verdade: pronunciamento do Se-
nador Jutahy Magalhães rebatendo críticas do Presi-
dente José Sarney ao Governador Waldir Pires. Bra-
sília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 24p.

Em defesa dos interesses da Bahia. Brasília:
Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 212p.

Estado + igreja= Justiça social. Brasília: Senado
Federal, Centro Gráfico, 1981. 62p.

O Fortalecimento do poder legislativo. Brasília:
Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 66p.

Início de uma caminhada. Brasília: Senado Fe-
deral, Centro Gráfico, 1975.

Jutahy Magalhães na imprensa brasileira: artigos.
Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico., 1989. 85p.

Nordeste: até quando sem uma decisão política
para solucionar seus problemas? Brasília: Senado
Federal, Centro Gráfico, 1984. 132p

Norte-Nordeste. Brasília: Senado Federal, Cen-
tro Gráfico, 1987. 57p.

A política agrícola brasileira. Brasília: Senado
Federal, Centro Gráfico, 1987. 33p.

Problemas sociais brasileiros. Brasília: Senado
Federal, Centro Gráfico, 1988. 192p

Reforma agrária: prioridade nacional. Brasília:
Senado Federal, Centro Gráfico, 1981. 163p.

Reforma tributária: educação. Brasília: Senado
Federal, Centro Gráfico, 1987. 148p.

Setor público: as contas fora do lugar. Brasília:
Senado Federal, Centro Gráfico, 1988, 46p.

Referências bibliográficas
Assembléia Nacional Constituinte 1987-88 –

Câmara dos Deputados, Brasília: Senado Federal,
Centro Gráfico, 1988.

Bases de dados do SICON: Sistema de Informa-
ção do Congresso Nacional: NJUR, DISC, DISC,
BSEN, MATE, POLI, NOTI.

Brasil. Congresso. Senado Federal, Subsecre-
taria de Arquivo. Senadores, Congresso, Senado Fe-
deral. Subsecretaria de Arquivo. Senadores: dados
biográficos: quadragésima oitava legisaltura. 2. ed.
rev. e ampl. Brasília: Senado Federal, centro Gráfico,
1987. 353p.il.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Este re-
querimento depende de votação, em cujo encami-
nhamento podem fazer uso da palavra os Srs. Sena-
dores que assim o desejarem.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com a
palavra V. Exª.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero aproveitar este momento para ren-
der minha homenagem a esta figura eminente e mai-
úscula da política brasileira, que foi o Senador Jutahy
Magalhães. Posso dizer com conhecimento de cau-
sa, porque fui seu colega e convivemos muitos anos
aqui no Senado.

Era um homem que deixa uma lembrança, so-
bretudo, a respeito do seu comportamento: a integri-
dade. Era um homem de bem, voltado para os inte-
resses da Bahia, um homem que pensava no Brasil,
mas, sobretudo, que levava muito a sério o seu man-
dato. Levava tão a sério, que praticamente transfor-
mou na razão de ser do seu mandato a moralização
da atividade pública, a moralização da atividade den-
tro do setor público. Era extremamente cuidadoso
com todas as questões que dissessem respeito à éti-
ca da função pública.
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Portanto, quero fazer o registro da minha admi-
ração e do rastro de luz, de sabedoria e de honestida-
de pessoal que deixou o Senador Jutahy Magalhães
nesta Casa, e registrar também as minhas condolên-
cias aos seus familiares. Para nós, é um momento re-
almente triste, já que o Senador Jutahy Magalhães fa-
leceu na manhã de hoje, mas de qualquer forma, Sr.
Presidente, não podemos deixar de fazer aqui a exal-
tação da sua figura enquanto homem que atuou nesta
Casa; ele nos fez pensar e nos fez aprender. Se há
uma coisa que se pode dizer do seu comportamento
aqui foi a retidão. Era um homem retilíneo na sua li-
nha de conduta, e por isso mereceu sempre o apreço
de todos nesta Casa.

Esse é o registro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao autor do requerimento, Senador Paulo
Hartung.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi a triste notí-
cia hoje de manhã e depois a vi confirmada pela
Agência Estado, às 12 horas e 10 minutos, notícia
que desejo transcrever nos Anais desta Casa, lamen-
tando profundamente e, de certa forma, transmitindo
as minhas condolências a toda a família, onde guardo
relação de profunda amizade com seu filho, Jutahy
Magalhães Júnior, que é Deputado Federal, com
quem tive a oportunidade de conviver no período em
que também exerci o mandato de Deputado Federal.
Naquele período, na militância do PSDB, conheci a fi-
gura magnífica do Senador Jutahy Magalhães; mas
hoje vejo com tristeza esta notícia: “Morre o
ex-Senador Jutahy Magalhães (PSDB), de 70 anos,
morreu no início da manhã de hoje, em conseqüência
de complicações hepáticas, no Hospital Português de
Salvador (...). Carioca, pai do Deputado Federal Ju-
tahy Júnior (PSDB), Jutahy Magalhães mudou-se
para a Bahia em 1930, acompanhando o pai, Juracy
Magalhães, indicado Interventor da Bahia. Jutahy
Magalhães iniciou sua vida pública em 1958, elegen-
do-se Vereador na Ilha de Itaparica. Depois, ele-
geu-se seguidamente Deputado Estadual e Federal.
A partir de 1978, alcançou o Senado, conseguindo-se
reeleger até 1994, quando abandonou a vida parla-
mentar.” O sepultamento será hoje às 17 horas, no
Jardim da Saudade, em Salvador.

Sr. Presidente, faço este registro, lembrando a
boa convivência que pude ter com o ex-Senador Ju-
tahy Magalhães e o aprendizado que recebi naquele
momento de construção do PSDB. Assinalo também

o meu voto de pesar e as minhas condolências a to-
dos os familiares do Senador que hoje nos deixou.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em vota-
ção o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a

mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Lúcio Coelho.

É lido o seguinte:

OFÍCIO Nº 111-L-PFL/2000

Brasília, 27 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Ronaldo Vasconcellos, a partir desta data, passará a
integrar, na qualidade de membro titular, e na condi-
ção de presidente, a Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória nº 2.011-3, de 30
de dezembro de 1999, que “altera dispositivos da Lei
nº 9.615, de 24 de março de 1998, institui a Taxa de
Autorização do Bingo, e dá outras providências”, em
substituição ao Deputado Paulo Marinho, a quem ca-
berá a suplência do referido órgão na vaga do Depu-
tado Adauto Pereira.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será fei-
ta a substituição solicitada.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para uma comunicação ina-
diável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Ramez Tebet, inscreverei V. Exª, intercalando com os
oradores, para que faça a sua comunicação, já que
não há prorrogação. Portanto, concederei a palavra
ao primeiro orador inscrito; em seguida, V. Exª fará a
sua comunicação.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr.

Presidente, eu cedo a minha vez ao Senador Ra-
mez Tebet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre-
sidente, obtive a palavra por gentileza do Senador
Paulo Hartung. Se não for contrariar o Regimento e
como a minha comunicação é breve e possuo uma
audiência fora daqui, eu gostaria de fazer o meu pro-
nunciamento.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Como
isso não contraria o Regimento, muito pelo contrário,
a Casa ouve V. Exª com todo o prazer.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um fato muito
importante que também precisamos deixar registrado
aqui no Senado da República. Recordo-me bem de
quando, há três anos, compareci à inauguração da
Rádio Senado. Essa rádio tem prestado inegáveis
serviços não só ao Senado como a toda Nação brasi-
leira. É uma rádio que tem uma excelente programa-
ção cultural e científica, que tem contribuído muito
para o avanço tecnológico e para o avanço da cultura,
o que é mais importante. Possui excelente qualidade,
atingindo todo o Território Nacional, já que ampliou a
sua potência.

Quem pertence à Região Centro-Oeste, como
eu; quem pertence à Região Norte ou quem pertence
à Região Nordeste, como V. Exª, Sr. Presidente, loca-
is distantes deste imenso País, sabe da importância
da Rádio Senado.

Nós do Senado e do próprio Congresso Nacio-
nal, representado pelas duas Casas, temos encontra-
do ressonância na Rádio Senado, porque por ela os
trabalhos desta Casa são hoje conhecidos em todo o
território nacional. Ela presta, portanto, grandes servi-
ços à democracia brasileira. O papel do Poder Legis-
lativo tem sido mostrado pela Rádio Senado. Ela
apresenta um programa de cidadania: ouve os cida-
dãos e suas transmissões são em defesa do que bus-
camos no aprimoramento democrático, que é a cida-
dania.

Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
a BBC de Londres, na passagem do milênio, esteve
em contato direto com a Rádio Senado, utilizando,
em sua retrospectiva, entrevistas e grande acervo jor-
nalístico da Rádio Senado.

Queria congratular-me com todos os que cola-
boram com a Rádio Senado – do seu diretor até o
mais humilde funcionário – e dizer que o Senado da
República, sem dúvida nenhuma, ganhou muito com
a Rádio Senado, assim como ganharam o Brasil e a
democracia.

Era o registro rápido que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente e Srs. Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Desejo,
como Presidente dos trabalhos e Vice-Presidente da
Casa, associar-me à homenagem que V. Ex.ª presta
à Rádio Senado em seu registro, homenagem que se
resume não só no apoio que a emissora tem recebido
do Presidente Antonio Carlos Magalhães – em quem

podemos concentrar as homenagens da Casa – mas
também na competência do Diretor da Secretaria de
Comunicação Social, jornalista Fernando César Mes-
quita, que se tem dedicado igualmente à Rádio, à TV
Senado e ao Jornal do Senado. Congratulo-me es-
pecialmente com a grande riqueza da Rádio Senado,
que é o pessoal que ali trabalha. São jornalistas, téc-
nicos, locutores, todos eles fazem dela o grande ca-
nal de comunicação de excelente qualidade que é
hoje. Aliás, para os Srs. Senadores que não tenham
conhecimento, é interessante registrar que dentro em
poucos dias estará no ar, na Rádio Senado, uma pro-
gramação em idioma espanhol e em inglês, o que am-
plia o contato da nossa rádio e a visibilidade dos nos-
sos trabalhos: nossos acertos e erros.

Tem a palavra o Sr. Paulo Hartung. V. Ex.ª dis-
põe de vinte minutos.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais
nada, quero associar-me às manifestações que ante-
cederam ao início de pronunciamento relativamente
ao aniversário da Rádio Senado, que vem prestando
excelentes serviços.

Sou novo na Casa e a Rádio está completando
três anos, mas reconheço seu valor e registro minhas
congratulações a todos os profissionais, à equipe que
trabalha na Rádio Senado e que a mantém funcio-
nando e prestando bons serviços. Ainda agora o nos-
so Presidente em exercício traz novidades no funcio-
namento da rádio e que julgo da maior importância
para a cultura e política brasileira, para a política lati-
no-americana, enfim, para o desenvolvimento da prá-
tica da democracia no Brasil e no continente.

O assunto que me traz à tribuna, Sr. Presidente,
é bem outro. O Diário Oficial publicou, no último dia
26, decreto detalhando as regras do Programa de Re-
cuperação Fiscal – Refis. Ao mesmo tempo em que
se constitui, inegavelmente, um alívio para as empre-
sas que precisam sair da inadimplência, sobretudo as
microempresas e empresas de pequeno porte, o Re-
fis, na minha opinião, é a afirmação de que, depois de
anos de juros estratosféricos e de uma carga tributária
crescente que asfixiaram a empresa nacional, o Go-
verno começa a dar passos para sair do imobilismo
que caracterizou a ação em relação a esses setores.

O Refis é uma medida do Programa Brasil
Empreendedor, lançado em outubro do ano passado,
visando à criação de novas oportunidades de empre-
go, manutenção de postos de trabalho e geração de
renda para os brasileiros.
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O Governo anuncia que a finalidade do Progra-
ma é ajudar 3 milhões e 400 mil pequenos empreen-
dedores até o fim deste ano, compreendendo as fa-
ses de atendimento, capacitação – tão necessária
neste mundo moderno e complexo – crédito e asses-
soria.

Entre as medidas que integram o Programa, as
mais relevantes, seguramente, foram: a instituição do
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte – que aprovamos recentemente no Senado da
República; a criação do Fundo de Aval Proger Urba-
no; a redução da TJLP de 14,04% para 12,5% ao ano;
a disponibilização de R$254 milhões de recursos do
FAT para a capacitação de microempresários, pesso-
as físicas ou jurídicas; a dispensa de apresentação
de certidões para os não inscritos no Cadin; a redu-
ção do IOF de 1,5% para 0,5% para créditos de até
R$30 mil; e, finalmente, o Refis. Nesse conjunto de
medidas, quero jogar uma luz muito especial no Refis.

Essas ações, Sr. Presidente, somaram-se a ou-
tras medidas tomadas no decorrer do ano passado, a
saber: o decreto que dispõe sobre o Fundo de Garan-
tia para a Promoção da Competitividade, por meio do
qual o BNDES fornece às microempresas e às em-
presas de pequeno porte garantias de até 80% para
as operações de financiamento; e a resolução do
Banco Central, que passou despercebida no debate
nacional mas que considero de grande importância e
que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de
sociedade de crédito ao microempreendedor (micro-
crédito, também popularmente conhecido como Ban-
co do Povo).

Por intermédio do Refis, Sr. Presidente, empre-
sas, especialmente as microempresas e pequenas
empresas, poderão regularizar sua situação junto à
Receita Federal e ao INSS, passando, assim, a ter
acesso aos benefícios previstos no programa que
acabei de citar – Programa Brasil Empreendedor – e
voltar a ter acesso ao crédito que hoje está bloqueado
para grande parte dos microempreendedores e pe-
quenos empreendedores do nosso País. Entre os be-
nefícios previstos no programa está a contratação de
financiamentos.

As empresas devedoras da Receita Federal e
do INSS têm até o dia 31 de março para se inscrever
no Refis. Poderão aderir ao Programa empresas pri-
vadas com débito na Receita e no INSS até outubro
de 1999 e que passaram a recolher impostos e contri-
buições a partir de novembro.

O Programa estabelece que os juros, as multas
e o principal da dívida serão corrigidos por TJLP –
Taxa de Juros de Longo Prazo. É a taxa praticada

pelo BNDES. As empresas poderão valer-se de seus
créditos tributários para abater a parcela de juros e
multa de mora. As empresas poderão aderir ao pro-
grama desde que ofereçam as garantias necessárias.

O Refis – é interessante dizer aqui – não prevê o
tradicional parcelamento do débito. Muda um pouco a
lógica. A proposta é no sentido de que as empresas
que aderirem ao Simples comprometam 0,3%. Quero
dizer que esse percentual é fruto de luta no Congres-
so Nacional. Na primeira medida provisória que che-
gou a esta Casa, tratava-se de um percentual único e
linear para todas as categorias e empresas de 2%. Ele
é fruto da luta da frente parlamentar que defende a pe-
quena empresa e a microempresa em nosso País. Foi
aqui desenhada uma política que tratava diferente-
mente os setores, como acredito que seja correto.

Então, ficou desta forma: as empresas que já
aderiram ao Simples, comprometem 0,3% do seu fa-
turamento; as empresas que declarem imposto de
renda pela fórmula do lucro presumido, 0,6%; empre-
sas comerciais, industriais, de transporte, construção
civil, de ensino e médico-hospitalar, 1,2%; da área de
serviços e consultoria, que declara Imposto de Renda
pelo regime de lucro real e as que têm lucro arbitrado
pela Receita, 1,5%.

O colunista do jornal Folha de S.Paulo, Luís
Nassif, escreveu há poucos dias que o Refis poderá
trazer resultados macroeconômicos, contrariando, é
bom que se diga, os economistas que apenas anali-
sam a realidade a partir de grandes agregados.

Ao comentar para o colunista que está espanta-
do com a demanda do Refis, o Secretário da Receita
Federal, Dr. Everardo Maciel, disse considerar que
aos poucos estão se consolidando alguns princípios
da ação fiscal. E cita como exemplos a extinção da
correção monetária para fins fiscais e a consolidação
do Simples.

Todos conhecem a luta dura e difícil que os em-
presários travaram pela implantação do Simples. E é
positivo ver agora o próprio Secretário da Receita Fe-
deral, tendo em vista que o Governo Federal à época
resistiu muito à implantação, já vendo os méritos dos
programas, seu funcionamento, a desburocratização
que propicia e assim por diante.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Sr. Presi-
dente, a Receita Federal estima que os impostos e
contribuições federais não recolhidos aos cofres da
União somam R$100 bilhões. Seria o montante de
débitos tributários desse segmento que pode creden-
ciar-se para participar do Programa Refis. O INSS
calcula que a contribuição previdenciária devida pe-

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 525



las empresas – devida e não paga, é óbvio – chega a
algo em torno de R$55 bilhões a R$58 bilhões.

Estamos falando de um programa de, aproxima-
damente, R$150 bilhões. Isso mostra muito clara-
mente o equívoco da política monetária que foi prati-
cada no nosso País, segurando uma relação dó-
lar-real que, na verdade, era artificial. Até brinco, Sr.
Presidente, que isso é uma confissão do Governo;
mostra que temos uma carga tributária irracional, pe-
sada demais para um país em desenvolvimento e,
mais do que isso, desorganizada, injusta, punindo
poucos setores da sociedade. Isso deixa a nu a ne-
cessidade de uma reforma tributária ampla no País, a
necessidade de rompermos com essa guerra fiscal
que temos no País, que é uma equação de soma
zero. Vamos abrir, daqui a uns dias, o Produto Interno
Bruto de Estados que estão fazendo guerra fiscal,
para mostrar que eles não estão ganhando desenvol-
vimento econômico com essa irracionalidade. Temos
um sistema tributário irracional, que não é homogê-
neo com os países que são nossos parceiros comer-
ciais, o que dificulta a competitividade dos nossos
produtos, e assim por diante. Esses números são mu-
ito significativos do ponto de vista da nossa econo-
mia: R$150 bilhões a R$158 bilhões, somando débi-
tos tributários com débitos junto ao INSS.

No entanto, Sr. Presidente, há pendências na
medida provisória que criou o Refis e no decreto que
regulamentou esse programa e que foi editado na se-
mana que passou.

No levantamento feito pelo colunista Luís Nas-
sif, da Folha de S.Paulo, em excelente artigo publica-
do na semana passada, no dia 26 último – ele entre-
vistou vários contadores –, relacionam-se pendênci-
as. E aqui quero citar pelo menos uma delas, que é
muito clara: obriga-se o início do pagamento – pelos
pequenos e microempresários – assim que for enca-
minhado o pedido de enquadramento, mas não se re-
laciona a devolução dos pagamentos em caso de re-
jeição da proposta.

No entanto, há ainda uma outra pendência a ser
resolvida: a forma como tem sido apurado o estoque
da dívida desses setores em atraso, que, na minha vi-
são, é absolutamente incorreta. É inadmissível que a
correção das dívidas para efeito de cálculo do valor
consolidado seja feita com base na Selic.

É preciso que seja feito um ajuste de contas em
relação ao passado. Está se fazendo quase uma con-
fissão de erro. É importante que se faça um ajuste de
contas em relação ao estoque de dívida deste setor.
Não é possível que exageros e erros cometidos na
condução da política econômica sejam perpetuados.

Isso não ajuda o País, não ajuda a geração de empre-
gos, fundamental ao País, não ajuda a geração de
renda e assim por diante.

Na medida em que viabiliza o pagamento das
amortizações da dívida consolidada e permite o aces-
so de pequenos e microempresários aos benefícios
do Programa Brasil Empreendedor, o Refis resolve
parte dos problemas que vinham sendo enfrentados
pelo segmento.

Afinal, falamos de um setor responsável por
43% do PIB e quase 60% dos empregos no meio ur-
bano. No comércio, o peso do setor é ainda muito ma-
ior. Os níveis de participação das pequenas microem-
presas na economia são ainda bem expressivos:
72,2% no PIB e 80,3% no emprego.

A regulamentação do Refis, Sr. Presidente, in-
discutivelmente é um bom sinal, mas caracteriza uma
confissão de culpa do Governo em relação a uma po-
lítica monetária irracional calcada em juros exorbitan-
tes que foi praticada em nosso País nos últimos anos.

Nossa expectativa é a de que o Governo adote a
curto prazo outras medidas que possam fortalecer
cada vez mais a empresa nacional. Neste caso, é ne-
cessário até mesmo o aperfeiçoamento do próprio
Refis.

Era a intervenção que gostaria de fazer para tra-
zer ao debate um programa importante que o Gover-
no regulamentou, na semana passada, e que está
embutido em um programa maior chamado Brasil
Empreendedor. Era preciso fazer algumas observa-
ções positivas sobre o gesto do Governo e, ao mes-
mo tempo, ressalvas necessárias para que o progra-
ma possa ser corrigido e outras medidas possam ser
tomadas no sentido de fortalecer, como disse no final
do pronunciamento, a empresa nacional. E é impor-
tante que tenhamos a consciência e façamos a refle-
xão do momento importante que está vivendo o nos-
so País.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – V. Exª me
concede um aparte?

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Com
muito prazer, concedo um aparte ao nosso querido
Senador de Minas Gerais.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Paulo Hartung, pedi este aparte para levar
uma palavra de congratulações pelo pronunciamento
que V. Exª acaba de trazer ao Senado. Todos que
acompanhamos de longa data a vida das pequenas,
médias e microempresas brasileiras, somos testemu-
nhas do que elas realmente representam não só nos
grandes centros como também em todo o interior do
Brasil; e, em determinados casos, exercendo funções
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eminentemente sociais, ainda que no seu campo de
atividade empresarial. Além disso, em relação a taxas
de juros, V. Exª foi muito feliz também, porque esta-
mos, mais do que nunca, preocupados com a capaci-
dade nacional de competição neste mercado global
que hoje é uma realidade. É óbvio que as empresas
brasileiras de qualquer porte não poderão competir
com as de outros países enquanto não receberem
tratamento igualitário. Temos visto, por exemplo, em-
presas de países como a Espanha e Portugal fazen-
do grandes investimentos no Brasil, porque captam
em seus países recursos a taxas de 3% ao ano. Isso
significa que não teríamos a mínima condição de
competir com esse tipo de negócio que hoje se proli-
fera por todo o País, alcançando todos os setores de
atividades: primário, secundário e até o terciário –
serviços, comércio, etc. É muito oportuno o pronunci-
amento de V. Exª. No Brasil, temos cometido o equí-
voco de confundir empresa com empresário, pessoa
jurídica com pessoa física. Quando falamos de em-
presa, não estamos necessariamente preocupados
com o empresário. É claro que o empresário é impor-
tante, como o é qualquer outro cidadão que exerça
qualquer tipo de atividade em sua vida; mas a empre-
sa é que é importante – seja ela micro, pequena, mé-
dia, grande, gigantesca, estatal ou privada –, por uma
razão muito simples: ela pertence à própria comuni-
dade, seja ela qual for, como fração da economia que
é. Temos buscado uma economia forte, próspera, in-
dependente para alcançarmos objetivos sociais. O
objetivo é sempre social. E, para que essa economia
seja próspera, forte e independente, é preciso que
suas frações o sejam. E essas pequenas empresas,
que representam oportunidade para mais de 50% dos
trabalhadores brasileiros, mais do que quaisquer ou-
tras, precisam ser fortes, prósperas e independentes,
para que os empregos por elas gerados sejam está-
veis, para que a economia que elas representam em
sua participação no PIB seja cada vez mais expressi-
va. É por isso, Senador Paulo Hartung, que cumpri-
mento V. Exª pelo seu oportuno pronunciamento. É
preciso que aproveitemos todas as oportunidades
para levarmos uma palavra até mesmo cultural às au-
toridades brasileiras, que influa em seu procedimento
em relação à empresa nacional.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS ES) – Muito
obrigado, Senador José Alencar. Antes de mais nada,
acolho com satisfação o aparte de V. Exª, que com-
plementa meu rápido pronunciamento sobre o tema,
e reafirmo que existem questões fundamentais: não
podemos ter preconceito com capital externo – o que
deve ficar muito claro –, nem devemos recear o pro-

cesso de internacionalização da economia, até por-
que é uma realidade. Temos, sim, que descobrir onde
estão as oportunidades e as ameaças embutidas
nesse processo e, seguramente, uma das ameaças
claras são as diferenças de ponto de vista dos instru-
mentos econômicos para contemplar essa inserção
competitiva do Brasil.

Considero a questão tributária muito importante,
pois, neste mundo internacionalizado, é impossível
competir em igualdade de condições com outros paí-
ses sem um sistema tributário pelo menos parcial-
mente homogêneo em relação aos países parceiros
comerciais e sem uma política de crédito eficaz. A
Embraer, por exemplo, é bem-sucedida porque, du-
rante a disputa, o BNDES colocou à sua disposição
crédito competitivo internacionalmente. Na pauta de
exportações, a Embraer é a empresa nacional com
melhor desempenho.

As argumentações de V. Exª complementam o
pronunciamento que eu estava fazendo em relação
ao Programa de Recuperação Fiscal Refis, além de
abrirem um leque enorme de debates. Precisamos
conversar sobre o tema sem preconceitos, sem cha-
vões e sem rotular as pessoas de xenófobas, por
exemplo. Há várias questões a serem discutidas: o
tema atual da privatização do Banespa, o papel do
sistema financeiro nacional, o papel da estrutura ban-
cária do nosso País no fornecimento de crédito, na
própria rolagem da dívida pública do nosso País, etc.

Considero esse programa um avanço. Na ver-
dade, é uma confissão de que coisas erradas foram
feitas, mas é importante que agora estejam procuran-
do um caminho para corrigir a situação e aquecer um
setor fundamental da economia, que são as micro e
pequenas empresas, assim como as empresas maio-
res, que igualmente têm acesso ao programa, embo-
ra de maneira diferenciada.

Sr. Presidente, ficam aqui minhas observações
e meu agradecimento ao nosso Senador mineiro,
José Alencar, pela complementação. Estive em Mi-
nas Gerais na sexta-feira. Peço desculpas por não ter
pedido autorização a V. Exª. Não passei em seu gabi-
nete para carimbar meu passaporte, mas lá estive.
Fui muito bem tratado em seu Estado, o Conselho
Nacional do Café escolheu-me como um dos Sena-
dores a serem homenageados pelo trabalho do ano
que passou, fiquei muito feliz, aprendi muito sobre
café e, lentamente, o Espírito Santo, que já é o segun-
do produtor nacional, vai crescendo na qualidade e
competindo de forma digna e correta com outros
Estados da Federação.

Muito obrigado.
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –
DF) – Sr. Presidente, solicito a palavra para uma co-
municação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra a V. Exª, como Líder do Governo.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Peço desculpas aos Srs. Senadores
inscritos – parece-me que o próximo é o Senador
José Fogaça – e serei bastante rápido.

Em primeiro lugar, gostaria de me juntar àqueles
que já tiveram a iniciativa de propor ao Senado Fede-
ral uma homenagem ao Senador Jutahy Magalhães,
falecido hoje na Bahia.

Vale lembrar que o Senador Jutahy Magalhães,
com passagem marcante nesta Casa, é de uma famí-
lia que tem presença constante na formação da Re-
pública brasileira. Eu comentava com o Senador José
Fogaça que o pai do Senador Jutahy, Juracy Maga-
lhães, que vem acompanhando a história brasileira
desde a Revolução de 30 – aliás, desde o movimento
do Tenentismo –, ainda está vivo, goza de boa saúde
e mora no Rio de Janeiro.

Portanto, faleceu hoje Jutahy Magalhães, filho
de Juracy Magalhães e pai do Deputado Federal Ju-
tahy Magalhães Júnior. À família, com presença tão
constante na vida pública brasileira, junto meus votos
de pesar.

Sr. Presidente, também gostaria de juntar mi-
nhas palavras à do Senador Ramez Tebet e a de V.
Exª, numa homenagem à Rádio Senado, que faz ani-
versário e que talvez seja o instrumento mais eficaz
na transformação que será feita em muitos e muitos
anos, mas já iniciada no Brasil, de uma democracia
representativa para uma democracia participativa.
Não tenho dúvidas de que o trabalho da Rádio Sena-
do e da TV Senado, como também o trabalho do Pro-
dasen, são instrumentos efetivos na participação da
população brasileira, da opinião pública nos trabalhos
do Congresso Nacional.

No entanto, Sr. Presidente, na verdade utilizo
este espaço que me é facultado regimentalmente
como Líder para refutar – e o faço de forma veemente
– os ataques feitos, no final de semana, pelo
ex-Governador Leonel Brizola ao Presidente da Re-
pública. Mais do que isso: os ataques que o Sr. Leo-
nel Brizola faz ao próprio regime democrático!

Confesso que cumpro esta tarefa entristecido.
Eu fiz política estudantil e tinha naquela resistência
de um Leonel Brizola, de certa forma, um marco de
vida democrática. E é impressionante como as pes-
soas vão se permitindo mudar de acordo com as cir-

cunstâncias: esse mesmo Leonel Brizola defendeu o
Presidente Collor! Vejam só o que fez com sua pró-
pria história, ao tentar defender o Presidente Collor, o
mesmo Leonel Brizola que, com o mesmo tom cansa-
tivo, repetitivo, começa a destruir a própria imagem
de vida pública que construiu. E é interessante como,
a cada incoerência, a cada ataque ao sistema demo-
crático, ele próprio começa a explicar alguns episódi-
os da vida pública brasileira.

Ele começa a esclarecer a sua participação –
bem intencionada, imagino, mas desastrosa sempre
– em episódios que culminaram com a Revolução de
1964, o Dr. Leonel Brizola que a minha geração sem-
pre respeitou, mas respeitou sobretudo na divergên-
cia, por entendê-lo um democrata. E agora, porque
quer ser prefeito, porque quer legitimamente disputar
a eleição, só por isso ele começa a destruir o próprio
sistema democrático.

Sr. Presidente, quando ouvi palavras semelhan-
tes de um Deputado Federal, confesso que não tive
ânimo de polemizar. Falo de um Deputado Federal
eleito pelo sistema democrático e que fala em fuzila-
mentos e coisas dessa natureza. Julgo que ele pró-
prio já desrespeitou o mandato recebido da popula-
ção. E, no momento em que o parlamentar se desres-
peita e também o seu mandato, ao desrespeitar o sis-
tema democrático em que está inserido, ele mesmo já
construiu a única resposta possível a uma ação anti-
democrática: o desrespeito da população, o descre-
denciamento do seu mandato parlamentar.

O Sr. Leonel Brizola, que permeou os últimos 50
anos da vida política brasileira e construiu para si pró-
prio, ainda que à sombra de árvores frondosas em
grandes latifúndios uruguaios, uma imagem de hero-
ísmo, quando – de forma certa ou errada, não cabe
julgar – se colocava a favor da redemocratização bra-
sileira, independentemente de estarmos ou não filia-
dos aos mesmos partidos, todos nós que somos de-
mocratas, de uma maneira menor ou maior, sempre
respeitamos.

Lamento profundamente, Sr. Presidente, mais
esse equívoco na vida pública de um homem que
gasta os seus dias a destruir a sua própria imagem.
Lamento ter de aqui rebater as palavras caudilhescas
e, mais que isso, fascistas, porque antidemocráticas,
de um homem que não conseguiu, porque já não tem
expressão política para isso, atacar a figura da Presi-
dência da República. Na verdade, ao atacar o siste-
ma democrático, que é forte no Brasil, ele nada mais
faz do que jogar palavras que, ricocheteadas, retor-
nam para destruir a sua própria imagem. Em vez de
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destruir a democracia, ele destrói, na verdade, o seu
conceito de democrata.

Portanto, Sr. Presidente, lamentando profunda-
mente, faço este registro. Em todo episódio negativo
há sempre algo positivo a ser registrado, e o positivo é
que a democracia brasileira, tão atingida nos 500
anos de história e principalmente nos 100 anos de re-
pública, a partir de 1985, construiu-se com choques,
baques, dificuldades, obstáculos, mas se fez forte. A
democracia brasileira, cada vez que é atingida dessa
forma, permanece absolutamente clara na visão da
sociedade brasileira, dos formadores de opinião, dos
que militam politicamente. Cada vez mais ficamos fe-
lizes em dizer que temos hoje, no Brasil, uma demo-
cracia clara, forte, com liberdade, com transparência,
como desejamos. Fica, portanto, a nossa tristeza
nesse registro de lamento do que imagino – e Deus
queira que seja assim – apenas um equívoco pontual
– mais um, é claro – nessa trajetória tão cheia de cur-
vas, retrocessos, idas e vindas, do Sr. Leonel Brizola.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador José Fogaça, por vinte minutos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero trazer à re-
flexão, ao debate nesta Casa um assunto vinculado
ao Direito Internacional. Não é realmente um tema
useiro e vezeiro neste Plenário. E não quero trazer
uma visão acadêmica do Direito Internacional, mas
um fato concreto: a instituição do chamado Tribunal
Penal Internacional.

Pela primeira vez na história da humanidade,
mas ainda antes do final deste século, o mundo pode-
rá ter um tribunal de caráter permanente, para julgar
os crimes de transcendência internacional de alta
gravidade.

Houve experiências, na história recente do
mundo, de tribunais penais de caráter internacional
que foram transitórios ou aplicáveis apenas a um
caso específico, como o Tribunal de Nuremberg, após
a Segunda Guerra Mundial, que julgou os crimes de
guerra praticados pelos nazistas, aplicando-lhes, in-
clusive, pena de morte. Esse tribunal durou apenas
enquanto atendeu ao seu objetivo. E, logo após os
conflitos da Iugoslávia, também se instituiu um tribu-
nal originário dos países que integram a Organização
das Nações Unidas, com duração igualmente efême-
ra, voltado para um objetivo específico e transitório:
julgar os crimes daquele País.

No entanto, será a primeira vez – e possivel-
mente isso ocorrerá em julho deste ano, para quando
está marcada a última reunião da comissão prepara-

tória – em que se dará a criação, por meio da ratifica-
ção mínima de 60 países, do Tribunal Permanente,
que julgará crimes de transcendência internacional.

O referido Tribunal não pretende ferir a sobera-
nia dos países-membros, os chamados Esta-
dos-partes. A jurisdição e o funcionamento dessa
Corte serão regidos por um estatuto aprovado por to-
dos. Nessa comissão preparatória que trabalhou em
dezembro – estive lá, representando o Senado Fede-
ral –, havia mais de 160 países, se não subscritores
imediatos, pelo menos participantes ativos na cons-
trução do estatuto que dá base jurídica ao Tribunal.

Na verdade, o Tribunal surgiu por uma decisão
da Convenção de Roma, realizada em 1997, evento
de que o Brasil participou e cujo documento assinou.
Essa Convenção decidiu que iria trabalhar no sentido
da instituição e constituição de uma Corte Internacio-
nal de Justiça Penal e começaram os trabalhos pre-
paratórios já no ano de 1998, tendo seqüência em
1999. Possivelmente agora no ano 2000, a Comissão
Preparatória irá tomar uma decisão final. Tudo indica
que o Tribunal Penal Internacional será instituído.

Mas o Brasil é um país peculiar. A nossa relação
com o Direito Internacional é precária e difícil. O Direi-
to interno brasileiro não reconhece a supremacia das
regras internacionais; ao contrário, é da tradição do
nosso Supremo Tribunal Federal, na hierarquia das
leis, dar prevalência sempre ao Direito interno, e, de
certa forma, o Tribunal precisa ter o acatamento e o
assentimento soberano de todos os países que inte-
gram a Assembléia dos Estados-Parte.

Não creio, Sr. Presidente, que seja uma decisão
fácil de se tomar, mas trago o assunto para debate,
para análise das Srªs e Srs. Senadores, porque creio
que, mais cedo ou mais tarde, uma vez que o Gover-
no brasileiro venha a subscrever o Estatuto e, depois,
ratificá-lo, ele será realidade para os brasileiros e
será, principalmente, uma realidade a ser enfrentada,
analisada, debatida e decidida por esta Casa, o Se-
nado Federal, que precisará examinar o acordo assi-
nado pelo Governo brasileiro.

É importante que se diga que quando houver
uma ratificação de 60 países, o Tribunal poderá ter
condições de existir, poderá constituir-se e passar a
operar normalmente, julgando os chamados crimes
internacionais.

Da nossa parte, é preciso fazer uma reflexão. O
Brasil assinará, ratificará o Tribunal Penal Internacio-
nal ou ficará numa posição de aguardo, de espera, de
expectativa, de observação até que o Tribunal defina
ou delineie melhor qual é o seu desenho, a sua forma
e o seu conteúdo?
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De qualquer maneira, tendo acompanhado os
trabalhos da Comissão Preparatória, quero trazer o
debate a esta Casa, porque um país só será Esta-
do-Parte quando ele realizar dois atos diplomáticos,
dois atos jurídicos internacionais específicos: primei-
ro, subscrever o Estatuto e, depois, ratificá-lo quando
ele estiver completamente concluído. Só a partir daí é
que o Tribunal teria jurisdição, ascendência sobre o
território brasileiro. Mas é importante também dizer
que somente o país que aderir soberanamente ao Tri-
bunal é que permitirá a ingerência do Tribunal interna-
mente em seu território. Ou seja, o Tribunal não tem
jurisdição sobre aqueles países ou sobre aquelas
pessoas que pertençam a esses países que não te-
nham assinado, que não tenham ratificado o Estatuto
que cria o Tribunal Penal Internacional. Portanto, é
importante chamar a atenção para isso. E importante
também dizer que somente naqueles crimes que não
tenham sido objeto de processo penal no âmbito dos
Estados nacionais é que poderão ser submetidos ao
Tribunal Penal Internacional.

A sede se localizará na cidade de Haia, na Ho-
landa, mas o Tribunal, segundo o Estatuto até agora
elaborado, poderá realizar sessões em qualquer ou-
tro lugar que considerar conveniente ou apropriado
para o exercício de sua jurisdição.

A autoridade do Tribunal, é importante ressaltar,
decorre do seu Estatuto. E o Estatuto, por sua vez, só
é aplicável aos Estados-Parte, isto é, aqueles países
que tenham realizado, expressamente, aqueles dois
atos diplomáticos a que me referi: subscrever e ratifi-
car o Estatuto. Os crime sobre os quais o Tribunal
exercerá jurisdição não estão previstos na Legislação
Penal brasileira, como, creio, não estão previstos
também na legislação penal de nenhum país do mun-
do: crimes de guerra, crime de genocídio, crimes con-
tra a humanidade e o chamado crime de agressão de
um Estado contra o outro. Esses quatro crimes serão
objeto de exame e julgamento pelo Tribunal Penal
Internacional.

Portanto, é muito importante, antes de qualquer
reflexão ou opinião apressada, que nos detenhamos
nesse dado, nesse registro importante: o Tribunal só
será aplicável, primeiro, àqueles países que o tenham
ratificado. Essa decisão é superior, soberana, inde-
pendente de um Estado-Nação. Nenhum país, ne-
nhum cidadão será submetido àquilo que não ratificar
e àquilo que não aceitar por deliberação democrática,
independente, autônoma e, como eu disse, absoluta-
mente soberana.

O Brasil poderá aderir e, portanto, colaborar
para que o Tribunal exista; ou poderá não aderir, não

dar suporte ao Tribunal, e o Tribunal não teria nenhu-
ma ingerência sobre o nosso País. De certa forma, é
um direito que o Brasil teria, mas, é claro, a nossa
imagem internacional arcaria com todos os custos po-
líticos de uma decisão como essa. Penso que seriam
custos altamente negativos estes de o Brasil se negar
à subscrição e à ratificação do Estatuto.

É importante dizer que esses crimes, como o de
genocídio, não são referidos na legislação penal bra-
sileira. E, como sabemos, crime que não é previsto
em lei não é crime. No Brasil, não é crime o genocídio,
ou melhor, matar pessoas é crime, claro, o homicídio
é crime, mas não há nenhuma tipificação, nenhuma
especificidade quanto ao chamado crime de genocí-
dio, e possivelmente não haja em nenhum país, por-
que o crime de genocídio é praticado nas relações en-
tre os Estados – de um Estado contra o outro, ou de
um grupo humano, ou de um grupo étnico contra ou-
tro. E é por isso que preciso haver uma legislação in-
ternacional, a prevalência de um direito internacional,
para que os indivíduos sejam apenados pela prática
desses crimes.

O crime de genocídio, por exemplo, deve carac-
terizar-se pela intenção deliberada de destruir, total ou
parcialmente, um grupo nacional, um grupo étnico, ra-
cial ou religioso, ou impedindo nascimentos, ou atra-
vés de homicídios, ou pela transferência forçada de
crianças de um grupo étnico para outro, ou, ainda, sub-
metendo o grupo a uma situação de existência que tor-
ne impossível a sua sobrevivência, enquanto grupo
étnico determinado, e também a sua preservação.

Os crimes contra a humanidade já são caracteri-
zados pelo ataque, generalizado ou sistemático, con-
tra uma população civil, por homicídio, extermínio, es-
cravidão, deportação, transferência forçada de popu-
lações, tortura, pela prática criminosa do apartheid,
pela chamada gravidez forçada, que ocorre em al-
guns países do mundo. A gravidez forçada se baseia
em engravidar e confinar ilicitamente mulheres com a
intenção de suprimir um determinado grupo étnico, de
fazer desaparecer um determinado grupo, uma deter-
minada tribo. Em alguns lugares do mundo, é um cri-
me hediondo; o desaparecimento forçado de pesso-
as por prisão, detenção ou seqüestro, determinado
por um Estado ou por uma organização política tam-
bém o é.

O crime contra a humanidade é – e nele se fun-
damenta aquele promotor público espanhol que quis
a prisão e o julgamento do General Augusto Pinochet
na Espanha pela prática de crimes desta natureza
contra cidadãos espanhóis – o ataque sistemático e
em massa a uma população civil por um governo ins-
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tituído como tal, fazendo desaparecer pessoas, supri-
mindo vidas e grupos coletivos.

Fica claro, portanto, que numa guerra civil, ha-
vendo facções em luta, a ocorrência desses crimes
levará seus autores às barras do Tribunal Internacio-
nal, desde que tais crimes tenham sido praticados por
representantes oficiais, por grupos paramilitares ou
por seus opostos. Por exemplo, me parece que o
morticínio, a prática genocida levada a efeito no Timor
Leste, recentemente, por grupos extra-oficiais e para-
militares da Indonésia caracterizam a prática do cha-
mado ”crime contra a humanidade“.

Os crimes de guerra serão caracterizados pelo
fato de, antes de tudo, se darem num cenário de guer-
ra. Se não há uma guerra estabelecida, não há crime
de guerra. Portanto, os crimes de guerra exigem o ce-
nário, o palco da guerra, o contexto sócio-político da
guerra. Fora isso, qualquer outro tipo de prática crimi-
nosa será crime comum a ser julgado pelo sistema ju-
diciário vigente no país onde o crime ocorreu. No
caso de Kosovo, recentemente, as práticas de alguns
soldados no sentido de estuprar mulheres, violentar
crianças, praticar morte à traição, sem nenhum res-
peito à Convenção de Genebra, são tipicamente cri-
mes de guerra e, portanto, cairiam perfeitamente na
jurisdição e na abrangência do Tribunal Penal Inter-
nacional.

A humanidade hoje duvida que esses crimino-
sos venham a ser punidos. Se o Tribunal Penal Inter-
nacional já existisse, é possível que a humanidade
estivesse mais tranqüila agora quanto à punição des-
ses culpados.

O homicídio doloso, a prática de tortura, o ata-
que a populações civis que não participem de hostili-
dades, a destruição de bens que não tenham fins mili-
tares, a negação à prestação de assistência humani-
tária, o bombardeio de prédios que não sirvam a obje-
tivos militares, de certa forma, o ataque a templos reli-
giosos, a prédios que abriguem museus ou institui-
ções científicas, instituições educacionais são consi-
derados crimes de guerra, crimes contra a humanida-
de e, portanto, passíveis de julgamento no Tribunal
Penal Internacional.

Para que se caracterize a aplicação do Estatuto
dos crimes de transcendência internacional, é preciso
que ele tenha sido realizado por uma pessoa física
determinada, ou seja, que haja uma caracterização
pessoal do crime, porque o Tribunal vai alcançar indi-
víduos. O Tribunal não irá punir Governos, nem Esta-
dos-Nação. Os Estados-Parte, os Estados-Nação, os
Estados-Membros não serão atingidos pelo Tribunal.
Nenhuma coletividade paga por iniciativas ou por

atos praticados por indivíduos. O Tribunal irá alcan-
çar, portanto, a pessoa natural, a pessoa física, aque-
les que tenham sido os agentes determinantes dos
atos criminosos.

Para que o indivíduo seja alcançado pelo Tribu-
nal, para que haja jurisdição do Tribunal sobre um de-
terminado cidadão é preciso que se configurem situa-
ções bem específicas: que o crime tenha sido cometi-
do dentro do território de um Estado-Parte, ou seja, o
Estado onde o crime se realizou tem que ser um dos
ratificadores do Estatuto; que o crime tenha sido co-
metido em território de um país que não é Esta-
do-Parte, ou seja, que não aderiu ao Estatuto do Tri-
bunal, mas o Estado da sua nacionalidade, ou seja, o
Estado da nacionalidade do criminoso, do suposto
criminoso, tenha sido um dos que ratificou. O Estado
da nacionalidade do criminoso também dará jurisdi-
ção ao Tribunal Penal Internacional. A jurisdição é ter-
ritorial ou pessoal; que o crime tenha sido cometido a
bordo de um navio ou de uma aeronave que esteja
sob a bandeira de um Estado-Parte – como disse, um
Estado-Parte é o que tenha assinado o tratado. É ad-
mitido que qualquer Estado, mesmo que não seja
membro, mesmo que não tenha assinado o Estatuto,
possa fazer, em regime de urgência, uma Declaração
de Consentimento. Nessa manifestará a aceitação da
jurisdição do Tribunal Penal Internacional para um
caso específico ou uma situação determinada. Um
Governo pode, soberanamente, do alto de sua inde-
pendência e autonomia, aceitar o Estatuto e, fazendo
uma Declaração de Consentimento ao Secretário do
Tribunal, demonstrar sua aceitação de que um nacio-
nal, de que uma pessoa integrante de sua população
que praticou um crime de guerra, um crime contra a
humanidade ou genocídio possa ser submetido ou
julgado diante dessa decisão e manifestação do Esta-
do-Membro.

É importante dizer que é claro que o Tribunal e o
Estatuto também não terão vigência nem jurisdição
que não seja a partir da sua criação, a partir do primei-
ro dia da sua existência; é o que os juristas chamam
de irretroatividade da ação penal, e sobre a qual é tão
douto o Senador Ramez Tebet. Ou seja, é o chamado
ratione temporis dos juristas: não pode haver aplica-
ção das regras criminais do Estatuto do Tribunal para
crimes praticados anteriormente a sua instituição.
Obviamente o princípio da irretroatividade da ação
penal se aplica inteiramente, sem dúvida nenhuma.

O Tribunal vai ser composto de 18 juízes, e en-
tre as exigências para compor este Tribunal está a de
o candidato possuir um excelente conhecimento de,
pelo menos, um dos idiomas oficiais da ONU, que são
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seis: o inglês, o espanhol, o francês, o árabe, o chinês
ou o russo. Portanto, se um jurista brasileiro for indi-
cado deverá dominar inteiramente um destes idio-
mas.

Os candidatos serão pessoas que deverão go-
zar de alta consideração moral, de imparcialidade, de
integridade nos seus países nacionais e também de
uma reconhecida competência no âmbito do Direito
Penal e do Direito Processual Penal – uma longa e re-
conhecida experiência neste campo.

Quem examina e nomeia os candidatos indica-
dos é a chamada Assembléia dos Estados-Membros,
que são os países que ratificaram o tratado. Exami-
nam, nomeiam e também avaliam, ao longo do tem-
po, numa espécie de controle externo, a prática e o
comportamento dos juízes.

Sr. Presidente, antes de encerrar, é importante
chamar a atenção para a estruturação do tribunal,
que será composto de seis órgãos: presidência; se-
cretaria; promotoria, em que haverá um promotor pú-
blico que investigará; uma Câmara de Questões Pre-
liminares, que fará o juízo de admissibilidade da ação
penal – caso o promotor recolha elementos para levar
a denúncia aos juízes, antes ele precisa submetê-la à
chamada Câmara de Questões Preliminares, que le-
vantará, analisará e examinará os aspectos de valida-
de e admissibilidade do processo, se o crime é de alta
gravidade, se é de transcendência internacional ou se
é apenas passível de julgamento pelo sistema judiciá-
rio interno do país onde foi praticado –; por último, es-
tão os dois órgãos de procedimento judicial: a Câma-
ra de Primeira Instância e a Câmara de Apelações, no
caso de uma das partes condenadas resolver apelar
do seu julgamento.

O estatuto vai se corporificar em torno de dois
importantes eixos.

O primeiro deles é um dos capítulos de maior
abrangência e de maior importância e trata dos ele-
mentos de definição dos crimes. Ali estão todos os
aspectos, todas as características, todos os detalhes
que podem caracterizar o chamado crime de alta gra-
vidade e de transcendência internacional.

O segundo trata das regras de procedimento e
prova. É uma severa normatização de todos os atos
procedimentais, de todos os atos processuais, que
devem ser levados a efeito para respeitar os direitos
do réu, evidentemente, e para respeitar a comunida-
de internacional.

Ainda este ano a Comissão de Relações Exteri-
ores e Defesa Nacional, bem como, possivelmente, a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado, terá de debater esse tema, examiná-lo,

aprová-lo ou rejeitá-lo, para incluir o Brasil entre os
países-parte ou excluí-lo dessa comunidade.

Como penso que isso significa grande avanço
no sentido do aprofundamento de uma justiça huma-
nitária, de uma defesa dos direitos humanos no mun-
do inteiro, desde logo, Sr. Presidente, manifesto-me
favoravelmente a que o Brasil subscreva, ratifique e
seja Estado-parte da criação do Tribunal Penal Inter-
nacional.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Foga-
ça, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

Durante o discurso do Sr. José Foga-
ça, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a ca-
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao Senador José Jorge, por vinte mi-
nutos.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, defendo que qualquer
ato originário do poder público deve ter como premis-
sa básica a transparência. O Senado Federal não
pode fugir a esse mister no relacionamento com a so-
ciedade. Como representante de Pernambuco nesta
Casa, uso da palavra com o objetivo de analisar, de
forma isenta, a renegociação da dívida do meu Esta-
do. E o faço na tentativa de elucidar alguns pontos
que ainda possam apresentar-se obscuros, procuran-
do também esclarecer ao Senador Roberto Requião,
que muito se tem ocupado do assunto, a respeito do
contexto da operação.

O Estado de Pernambuco, como é de conheci-
mento público, emitiu quatro séries de 120 mil títulos
para pagamento de precatórios judiciais, tendo a pri-
meira delas sido negociada diretamente com a Caixa
Econômica Federal e inteiramente resgatada no res-
pectivo vencimento, ocorrido em junho de 1998. Dos
relatórios do Senado e do Tribunal de Contas do Esta-
do não constam que tenham incidido comissões ou
deságios sobre essa operação.

As demais séries, num total de 360 mil títulos,
foram negociadas mediante o Banco Vetor, com a se-
guinte característica: para um valor de face de
R$386.540.094,60, o Estado concedeu um deságio
médio de 26%, importando tal deságio em
R$96.982.643,66. Além disso, o Estado pagou ao
Banco Vetor uma comissão de 5,5%, a título de taxa de
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sucesso, no valor total de R$22.133.440,91. O valor
recebido pelo Banco Vetor, portanto, foi de
R$122.116.084,57, correspondente a 31,59% do valor
de face dos títulos. Como conseqüência, a emissão
desses títulos só resultou para os cofres do Estado de
Pernambuco o montante de R$264.406.653,69.

Fica claro o caráter danoso dessa operação
para o Erário, por duas razões: em primeiro lugar,
pelo alto valor pago de deságio e comissões e, em se-
gundo lugar, pela ilegalidade, visto que, do total dos
títulos, somente R$26 milhões estavam lastreados
em precatórios judiciais realmente existentes, o resto
eram precatórios falsificados para que o Banco Cen-
tral e o Senado Federal aprovassem a operação.
Apenas 5% da emissão poderia ser considerada
como legal. Devo relembrar, como é do conhecimento
de todos, que essa negociação foi concebida e con-
duzida pelo então Governador Dr. Miguel Arraes de
Alencar.

Após a conclusão dos trabalhos da CPI dos Pre-
catórios, com a identificação dos responsáveis pelas
ilegalidades cometidas na emissão dos títulos, o Se-
nado Federal aprovou a Resolução nº 78, de 1998,
que autorizava a rolagem da dívida dos Estados e
dava uma punição aos Estados e Municípios que ti-
nham precatórios irregulares, concedendo prazo de
30 anos para as demais dívidas e de apenas 10 anos
para aquelas oriundas desses precatórios, embora
houvesse alguns Estados – como Pernambuco, Ala-
goas e Santa Catarina – e municípios que, por a ope-
ração ter sido realizada numa data posterior à autori-
zada pelo Senado, não poderiam ter esses valores
refinanciados.

A situação de refinanciamento de alguns Esta-
dos já estava resolvida em relação aos precatórios,
mesmo aqueles dito irregulares – isso já foi bastante
discutido aqui, no Senado; estou apenas repetindo.

Então, a Resolução nº 78, de 1998, foi alterada
pela Resolução nº 22, de 1999, pela qual ficou a
União autorizada a refinanciar os títulos públicos para
pagamento de precatórios emitidos nos termos do art.
33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri-
as da atual Carta Magna, mesmo aqueles que tives-
sem sido emitidos irregularmente.

Entretanto, para o refinanciamento dos títulos
ditos irregulares, os Estados e/ou municípios precisa-
riam previamente adotar as seguintes providências
(foram condições estabelecidas posteriormente, na
Resolução nº 22, de 1999):

1ª) propor ação judicial visando o res-
sarcimento dos deságios concedidos e das
“taxas de sucesso” pagas – é uma nova re-

dação dada ao § 3º do art. 12 da Resolução
nº 78, de 1998;

2ª) aguardar o pronunciamento final
da Justiça a respeito da validade dos títulos
(§ 3º , “a”, acrescido ao art. 12 da Resolu-
ção 78/98).

Não há dúvida, portanto, que a edição da Re-
solução do Senado Federal nº 22, de 1999, alteran-
do a Resolução nº 78/98, permitiu que a União Fe-
deral celebrasse os respectivos acordos com os
Estados e Municípios que viessem a atender às de-
terminações ali estabelecidas, independentemente
de qualquer outra formalidade. Não há que se falar,
portanto, na necessidade de se submeter à delibe-
ração do Senado Federal o pedido de refinancia-
mento. Em outras palavras, a obrigação do Estado é
se enquadrar nas normas estabelecidas no texto da
Resolução aprovada pelo Senado. E esse é o caso
de Pernambuco.

A união Federal, muito embora tivesse sido au-
torizada pela resolução nº 22/99 – § 3º-A, art. 12 – a
promover o refinanciamento dos títulos, com o conse-
qüente depósito judicial vinculado ao pronunciamento
final do Poder Judiciário sobre sua validade, houve
por bem fazer o aludido refinanciamento apenas após
sentença judicial transitada em julgado, reconhecen-
do a certeza, a legitimidade e a exigibilidade dos men-
cionados títulos.

O Estado de Pernambuco, ciente de sua res-
ponsabilidade, cumpriu rigorosamente todas as de-
terminações expressas na Resolução nº 22, de 1999,
posto que demonstrou:

1º) haver proposto, perante a 5ª Vara
da Fazenda Estadual da Comarca do Reci-
fe, ação ordinária buscando o ressarcimento
de todo o deságio concedido e das ”taxas
de sucesso“ pagas na colocação dos títulos
por ele emitidos; e

2º) haver sentença judicial homologa-
tória de acordo celebrado com adquirentes
de alguns títulos, mediante a qual restaram
reconhecidas a legitimidade, a certeza, a li-
quidez e a exigibilidade dos títulos emitidos
pelo Estado, com fundamento no art. 33 do
Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias da Carta de 1988.

Mas a postura do Estado de Pernambuco não
se resumiu às duas iniciativas previstas na nova re-
dação da Resolução nº 78/98. Foi mais além. O Go-
verno não só propôs ação de ressarcimento contra
o Banco Vetor e seu sucessor, que foram os lança-

JANEIRO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 533



dores originais do títulos, concernente aos deságios
concedidos na comercialização primária, mas tam-
bém passou a exigir dos tomadores finais dos títulos
a devolução do valor exato do deságio de que foram
beneficiários quando da sua aquisição no mercado
secundário. Ou seja, não só o Banco Vetor, que foi
aquele que negociou com o Estado de Pernambuco,
mas os tomadores finais deveriam também ressarcir
ao Estado o deságio que ganharam na operação.

Assim, para formalizar o acordo judicial reco-
nhecendo a exigibilidade dos títulos, exigiu do Banco
Bradesco e de entidades do seu grupo empresarial,
um dos tomadores finais, a devolução do montante
de R$56 milhões, correspondentes aos deságios de
que se beneficiaram quando adquiriram os títulos.
Essa devolução se concretizou mediante a assinatura
de instrumento de quitação recíproca e os subse-
qüentes depósitos efetuados pelas entidades menci-
onadas na Conta Única do Estado de Pernambuco,
no dia 4 de janeiro próximo passado. Portanto, repito:
foram devolvidos R$56 milhões de deságios obtidos
quando da aquisição dos títulos.

Com os demais credores dos títulos – Banco do
Estado do Paraná e três Fundos de Pensão , estão
sendo negociados acordos mediante os quais eles
manterão sob custódia parte dos títulos federais rece-
bidos em substituição aos do Estado de Pernambuco
– a parte correspondente ao deságio. O montante da
operação corresponde ao valor do deságio de que os
mencionados credores se beneficiaram, tudo à ordem
do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Estadual da Comarca
do Recife, até decisão final da ação ali em curso, que
definirá se tais credores devem ou não ressarcir os ci-
tados deságios obtidos na aquisição secundária dos
referidos títulos.

O Governo do Estado de Pernambuco já definiu
que só celebrará o refinanciamento dos títulos com
esses últimos quatro credores citados desde que pos-
sa, também, celebrar acordo semelhante ao que cele-
brou com o Banco Bradesco. Se isso não for possível,
os títulos só serão quitados nos respectivos venci-
mentos – sem serem refinanciados –, previstos para o
ano de 2001 e, mesmo assim, depois de concluída a
ação ordinária intentada contra os credores para o
ressarcimento de valores indevidamente pagos.

Foi esta a maneira íntegra e responsável pela
qual o Governador Jarbas Vasconcelos conduziu a
renegociação da dívida contraída pelo seu anteces-
sor. O atual Governo do Estado marcou seu primeiro
ano pelo total reordenamento das finanças públicas.
Hoje, Pernambuco é um Estado viável; temos uma

expectativa concreta de crescimento econômico, las-
treada na austeridade administrativa de seu Governo.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o Gover-
nador Jarbas Vasconcelos, pelo seu perfil e pela sua
história, jamais compactuaria com qualquer artifício
jurídico que viesse a descumprir uma Resolução des-
ta Casa. E, como representante de Pernambuco, é
meu dever aclarar dúvidas que porventura pairem so-
bre uma negociação da qual participe o Governo do
Estado, mesmo que sejam dúvidas advindas de de-
núncias que não guardam qualquer compromisso
com a verdade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-

cedo a palavra ao Senador Jefferson Péres pelo pra-
zo de 20 minutos.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a Petrobrás anuncia que aumentou
a produção de petróleo no Amazonas, nos campos de
Urucum, para 45 mil barris por dia, o que torna o meu
Estado auto-suficiente na produção de óleo cru e, da-
qui a pouco, também na produção de derivados, uma
vez que está em curso uma ampliação da Refinaria
de Manaus.

A notícia é motivo para comemoração, mas tam-
bém para apreensão. Comemoração por motivos ób-
vios; apreensão em face do que acaba de ocorrer na
Baía de Guanabara com aquele gigantesco derrama-
mento de óleo, que causou um estrago monumental,
atingindo 30% dos manguezais e, portanto, prejudi-
cando toda a cadeia alimentar da vida naquela Baía e
em torno dela.

É preocupante, Sr. Presidente, saber que existe
um oleoduto de dezenas de quilômetros ligando os
campos de produção ao Rio Solimões e que haverá
agora, diariamente, 45 mil barris transportados em
barcaça de Coari até Manaus. O risco de acidentes é
enorme. Não sei quais serão as conseqüências de
um vazamento semelhante no Oleoduto Urucum–Co-
ari ou de um acidente com uma dessas balsas. Pode-
rá haver uma enorme contaminação das margens do
Rio Solimões, com resultados que – repito – não sere-
mos sequer capazes de prever, uma vez que, ao con-
trário do que se pensa, o ecossistema amazônico é
de enorme fragilidade.

Espero que a Petrobrás, na gestão ambiental
em meu Estado, seja mais zelosa do que tem sido no
restante do Brasil. Evidentemente, acidentes aconte-
cem; desastres com petroleiros e oleodutos ocorrerão
e continuarão ocorrendo em todo o mundo. A Petro-
brás tem tradição de gestão ambiental, mas está
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comprovado que cometeu descuidos imperdoáveis
no caso do acidente na Baia de Guanabara. As provi-
dências foram tomadas cinco horas depois de ocorri-
do o acidente. É incrível como a empresa não tinha
um monitoramento contínuo do oleoduto, ou um dis-
positivo automático de interrupção do fluxo tão logo a
queda de pressão indicou o vazamento. Ela não dis-
punha de equipamentos para combater a contamina-
ção da baía, por isso levou alguns dias para reuni-los,
tendo inclusive que importar às pressas as bóias de
contenção e absorventes que impediram que o óleo
chegasse às praias de Botafogo e do Flamengo. Isso
mostra que certificados de ISO 14000 devem ter sido
concedidos apenas a alguns departamentos da Pe-
trobrás, não ao conjunto da empresa, que não faz jus
a esses certificados.

O pior é que, depois do acontecido na Baía de
Guanabara, a Cetesb de São Paulo informa que já
aplicou um número considerável de multas à empre-
sa, a maioria não paga, e com declarações do Presi-
dente da estatal paulista que realmente causam enor-
me preocupação.

Leio, Sr. Presidente, a notícia publicada no jornal
O Estado de S.Paulo, publicada no último domingo:

“De acordo com técnicos da Cetesb,
com as 46 multas recebidas nos últimos
quatro anos, a Petrobrás é um dos maiores
transgressores da legislação ambiental no
Estado. (...) A reincidência na emissão de
fumaça preta pela Replan – Refinaria de Pau-
línia – rendeu-lhe a multa de R$1,424 mi-
lhão, no mês de março. Em fevereiro, a refi-
naria já havido sido multada em R$711,9 mil
– a terceira maior multa do ano passado –
pela mesma razão. As duas multas foram
aplicadas por conta de infrações considera-
das gravíssimas pela Cetesb.

Neste ano, a estatal já recebeu multa
de R$46,4 mil por causa de um vazamento
de óleo ocorrido no terminal marítimo Almi-
rante Barroso, em São Sebastião, no litoral
norte do Estado. De acordo com o Secretá-
rio Trípoli, vazaram quase 4 mil litros de
óleo no momento em que o navio Japurá,
pertencente à Petrobrás, fazia a transferên-
cia do produto para o terminal.”

Há mais outra notícia de avaliação de todo o
parque de refino do País, que diz o seguinte:

“As duas únicas unidades privadas en-
tre as treze refinarias do País, a de Mangui-
nhos, no Rio, e a de Ipiranga, no Rio Gran-

de do Sul, já cumpriram as determinações
legais estabelecidas para dar às indústrias
do País o mesmo padrão ambiental utilizado
na Europa. A Petrobrás foi uma das mais re-
ticentes em cumprir as determinações. A
Petrobrás resistiu em adotar o sistema de
monitoramento contínuo, por exemplo, que
permitiria o acompanhamento de eventuais
acidentes em tempo real.”

Portanto, Sr. Presidente, ao contrário do que diz
a direção da empresa, ela não tem sido tão zelosa as-
sim no que tange à proteção do meio ambiente. No
meu Estado mesmo, em agosto do ano passado, um
oleoduto que liga a Refinaria de Manaus a uma das
usinas termelétricas que abastecem a cidade vazou,
contaminando fortemente o igarapé do Cururu, nas
proximidades de Manaus, causando enormes danos
à população que habita suas margens. E a equipe da
Petrobrás mobilizada para combater a contaminação
daquele curso d’água, Sr. Presidente, chegou ao local
desprovida de equipamentos eficientes, combateu
com enorme primitivismo, com operários desprovidos
até mesmo de roupas de proteção, o que causou es-
panto a quantos acompanharam os trabalhos de re-
cuperação da área. A empresa foi acionada pelo Mi-
nistério Público com ações que ainda estão em curso
no foro de Manaus.

Assim, ao registrar esse novo êxito da Petrobrás
no meu Estado, tenho que registrar aqui, Sr. Presi-
dente, minha apreensão com o que pode acontecer
no meu Estado, se um desastre vier a ocorrer. É claro
que, ao fazê-lo desta tribuna, não estou tomando uma
atitude hostil em relação à Petrobrás. É preciso que,
em episódios como esse, evitem-se duas posições
extremadas. Uma, a de pensar que a Petrobrás tem
sido desidiosa por ser uma empresa estatal. O que
não é correto, uma vez que inúmeras multinacionais,
maiores do que a Petrobrás, têm agido também de
forma pouco zelosa no que tange ao meio ambiente.
Não é a natureza estatal da Petrobrás a responsável
por esse estranho comportamento da sua diretoria.

É preciso, no entanto, não cair no extremo opos-
to, ou seja, poupar a Petrobrás de crítica para não for-
talecer a corrente que preconiza a sua privatização.
De forma alguma. Não é por isso que iremos silenciar
e ser coniventes com os erros da Petrobrás.

Na minha juventude, lutei pela criação da Petro-
brás, pelo monopólio estatal. Continuo a entender
que a empresa não deva ser privatizada, mas ela não
pode ser, como se dizia no passado, intocável.

Numa democracia, não existe órgão, nem setor
algum, intocável. A Petrobrás pode e deve ser toca-
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da, mexida sim, todas as vezes em que ela erre, até
porque a repetição desses erros é que acabará por
fragilizar a empresa e conduzi-la à privatização.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Solici-

to ao Senador Leomar Quintanilha que assuma a Pre-
sidência, aproveitando a oportunidade que me dá a
Senadora Marluce Pinto, cedendo-me seu horário
para eu fazer o meu pronunciamento.

O Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Leomar Quintanilha.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andra-
de, por cessão da Senadora Marluce Pinto.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, caros Senadores Tião Viana,
Heloisa Helena, Romero Jucá, demais Senadores,
serei breve. Estou assustado com os problemas do
País e trago hoje um que, por inépcia do Governo,
está afetando extremamente a Região Norte, especi-
ficamente meu Estado, o Pará. Como se não bastas-
se a situação do povo, de maneira geral, principal-
mente em termos de saúde, no que se refere às doen-
ças que não deveriam mais existir no Brasil, mas que
continuam com muita violência atingindo a popula-
ção, doenças características de países pobres e mi-
seráveis, há problemas que dizem respeito à nossa
economia que poderiam, com um mínimo de eficiên-
cia e de ação governamental, melhorar as condições
de vida da população e, portanto, fazer com que se
superassem determinados atrasos existentes na so-
ciedade. O que está faltando ao Brasil é essencial-
mente uma economia pujante, crescente, que permita
ao Governo arrecadar dinheiro para prestar serviços
à sociedade como um todo, em seu crescimento eco-
nômico, na geração de emprego, entre tantas coisas.

Trago hoje um problema que acredito ser da
maioria dos Estados da Região Norte. O Brasil, um
grande produtor de carne bovina, um País com voca-
ção pecuarista, lamentavelmente, embora possua um
dos maiores rebanhos bovinos do mundo, tem uma
dificuldade muito grande, em primeiro lugar, na expor-
tação da sua produção até mesmo para outros Esta-
dos brasileiros em decorrência da febre aftosa, uma
doença que existe há muito tempo, mas que nos paí-
ses civilizados já foi totalmente erradicada. Não exis-
te mais nos Estados Unidos, na Europa, em muitos
países da África e da Ásia. É uma doença que já não
existe em países mais pobres do que o Brasil, como a
Argentina e o Uruguai. Com todo o potencial que tem,

com todo esse rebanho que possui, o nosso País ain-
da vive esse atraso. É para isso que quero chamar a
atenção.

Provocados por produtores da nossa região, já
vínhamos tratando há muito tempo dessa questão.
Lembro-me que, em 1998, o Ministro da Agricultura
de então havia baixado uma portaria proibindo a
transferência de carne bovina da nossa região para a
Região Sul do País. Houve mobilização das classes
produtoras, dos prefeitos, dos deputados do nosso
Estado, e, numa audiência com o Ministro, essa por-
taria foi adiada. No dia 5 de janeiro, mais uma vez foi
baixada essa portaria que proíbe a exportação inter-
na de carne bovina do Pará e de outros Estados da
Região Norte para as regiões Sul e Sudeste.

Há uma classificação, feita pelo Ministério, das
carnes que podem ser exportadas por Estado. Quan-
do se permite a exportação ou a comercialização in-
terna, a carne é classificada em risco desprezível, ris-
co mínimo, baixo risco, médio risco, alto risco, e, por
incrível que pareça, no Brasil ainda existe o
não-conhecível ou não-classificado. Imaginem a
ação do Governo nesse aspecto. Enquanto países
desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, países eu-
ropeus, Austrália e outros, já não têm absolutamente
risco nenhum, risco desprezível, temos inúmeras
classificações, e faço questão de registrá-las nos
Anais do Senado, para constatarmos a vergonha que
é o nosso País nesse aspecto:

Risco desprezível: nenhum Estado brasileiro é
classificado com risco desprezível no que se refere à
febre aftosa no rebanho bovino;

Risco mínimo: apenas dois Estados brasileiros,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais perto da
Argentina e do Uruguai, sofreram as influências da-
queles países mais pobres do que nós, mas com uma
tecnologia e uma responsabilidade talvez muito maior
do que a nossa;

Baixo risco: Distrito Federal, Paraná, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo;

Médio risco: Mato Grosso do Sul, Espírito San-
to, Roraima – não sei por que está bem classificado o
Estado de Roraima, talvez porque tenha um rebanho
pequeno –, Sergipe e Tocantins;

Alto risco: Bahia e Rio de Janeiro; e
O não-conhecível ou não-classificado – e aí

considero um crime, porque o Governo sequer se deu
ao trabalho de avaliar a situação. Estabeleceu como
não classificado, não tem conhecimento da questão.
O Governo confessa, bem como o Ministério da Agri-
cultura, que não tem qualquer levantamento sobre a
matéria nos seguintes Estados: Acre – Estado de V.
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Exª, Senador Tião Viana – , Alagoas, Amapá, Amazo-
nas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte e Rondônia. Por não pos-
suí-los e por não conhecer a realidade – se deve ou
não fazer o controle da febre aftosa em nossa Região
– proíbe, através de portaria, a comercialização do re-
banho do meu Estado. O Pará é, hoje, o 9º Estado
produtor de carne bovina. Temos um rebanho estima-
do em oito milhões e oitocentas mil cabeças. Somos o
maior fornecedor do Nordeste brasileiro, da Região
Sul e, especialmente, de São Paulo. Imaginem V.
Exªs a situação que estamos vivendo. Temos dados
da quantidade de empregos que existem nessa re-
gião em função da atividade pecuária, principalmente
na atividade de abate, beneficiamento e transporte da
carne para o sul do País. Empregos estão sendo cor-
tados, centenas de pessoas estão sendo demitidas
em conseqüência do abate que caiu vertiginosamen-
te na nossa região pela falta de ação do Governo, que
sequer faz um levantamento da situação do rebanho
no nosso Estado.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Ouço com satisfação o Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Senador Ademir Andrade, V. Exª fala de um assunto
extremamente importante principalmente para a eco-
nomia das Regiões Norte e Centro-Oeste, que é o
problema da febre aftosa e, por conseguinte, da im-
possibilidade de exportação da carne bovina. É lasti-
mável que no ano 2000 não tenhamos ainda erradica-
do do Brasil essa doença. Sabemos que se combate
e erradica a febre aftosa com vacinação; não é uma
doença que fica fora de controle se há o devido trata-
mento. É preciso também registrar que a vacinação é
feita pelas secretarias estaduais de agricultura. Ao
Governo Federal, ao Ministério da Agricultura cabe
fornecer vacinas, fazer convênios e o acompanha-
mento. Infelizmente V. Exª demonstra que não é em
todo o território nacional que o Ministério da Agricultu-
ra tem dados confiáveis do combate à febre aftosa.
Lamentamos que um assunto tão importante para a
economia brasileira não seja tratado com a seriedade
que merece. V. Exª falou do meu Estado, Roraima; a
cada ano o rebanho diminui e no ano passado tive-
mos, infelizmente, focos de aftosa no Estado. Se hou-
vesse vacinação em massa, uma ação coordenada e
forte do Governo, isso não aconteceria. É lamentável
que o processo de transferência de gado e de migra-
ção seja feito de forma atabalhoada, irresponsável,
sem obedecer às quarentenas necessárias e sem o

acompanhamento fitossanitário indispensável. Infe-
lizmente, tudo isso se reflete no quadro demonstrado
por V. Exª. É preciso encarar com seriedade a ques-
tão e debelar a febre aftosa no País, para que tenha-
mos condição de, aí sim, exportar carne e fazer cres-
cer a produção no Centro-Oeste e no Norte. Parabe-
nizo V. Exª pelo pronunciamento e faço um apelo
para que o Ministério da Agricultura seja duro com os
Estados que não estão cumprindo os programas de
vacinação e controle da febre aftosa. Quando um
Estado fura a barreira fitossanitária, na verdade, com-
promete toda a região e cria problemas econômicos
que excedem ao ano em que a febre aftosa é detecta-
da. V. Exª sabe que são necessários cinco anos, de-
pois de acabada a febre aftosa, para que a carne es-
teja nos padrões de exportação internacional. Infeliz-
mente, a cada ano, estouram focos e gradualmente
cada região vai-se tornando inapta para essa ativida-
de econômica. Parabenizo-o por levantar um tema
tão importante nesta tarde.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Senador Romero Jucá, V. Exª deve estar ciente de
que não tomei conhecimento, nos mais de 20 anos
que milito na política do meu Estado, de uma única
vez em que qualquer Governo deste País tenha finan-
ciado a vacinação contra a febre aftosa. A vacina con-
tra a febre aftosa é paga pelo produtor. Os cartéis –
nem isso o Governo foi capaz de fazer! – produtores
da vacina aumentaram seu preço em mais de 150%,
de um ano para cá. A vacina custava R$0,30, em ju-
lho de 1998, e hoje não custa menos que R$0,65 a
dose – e não é Governo quem paga; é o produtor
quem paga. O Governo não fiscaliza se o produtor
está aplicando a vacina nem cria condições para que
a vacina chegue à mão do produtor.

Não conheço nenhum caso em que o Governo
tenha dado uma vacina a um microprodutor ou a um
miniprodutor. A vacina é comprada pelo criador. E o
Governo não foi capaz de sequer combater a carteli-
zação da produção da vacina aftosa, cujo valor co-
mercial aumentou em mais de 150%, em menos de
um ano.

Não sou o primeiro a tratar da questão. Vi, aqui,
há meses, Senadores ocuparem a tribuna para de-
nunciarem o fato, mas o Governo não tomou nenhu-
ma medida para baixar o preço dessa vacina. O preço
continua absolutamente o mesmo, mesmo depois de
todas as denúncias a que pessoalmente assisti.

Gostaria de ler alguns trechos, para que se per-
ceba a gravidade da situação:

A Instrução Normativa nº 43, do Minis-
tério da Agricultura, que disciplina o trans-
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porte de gado no território nacional, fechou
as barreiras do Centro-Oeste, Sul e Sudeste
para o gado paraense. Essa restrição, se-
gundo empresários do ramo, significa, so-
mente para o mês de janeiro, um prejuízo
de cerca de R$10.000.000.00 (dez milhões
de reais), provocando uma retração de 30 a
40% no abate do gado.

Essa retração terá impacto imediato no
número de empregos no setor. A cadeia
produtiva da carne gera hoje 230 mil empre-
gos no Estado. Os grandes frigoríficos, es-
pecialmente da região sul do Pará, já come-
çaram a demitir.

A situação ainda é mais grave em Rondônia,
um Estado que produz muito. Segundo os dados de
que dispomos, 90% da produção vai diretamente
para São Paulo. Logo, Rondônia deve estar enfren-
tando um momento de verdadeira calamidade após
a portaria baixada pelo Ministério. Não estou nem
falando da exportação – e estamos impedidos de
exportar em mais de 70% do território nacional, mas
basicamente do direito de vender dentro do País.

Há um grande esforço em nosso Estado por
parte de todos os envolvidos na cadeia produtiva da
carne, do próprio Governo do Estado e da Bancada
parlamentar federal para a reversão do quadro. Foi
solicitado ao Ministro da Agricultura que seja reconsi-
derado esse posicionamento. Nesse sentido, depois
de uma audiência ocorrida no início do mês, está em
andamento a realização de uma auditoria com o en-
vio de técnicos do Ministério para avaliar as ações do
Estado na defesa da pecuária. Com isso, busca-se a
classificação do Pará como ”Médio Risco“, saindo,
portanto, da condição de ”Não Classificado“, como
hoje está – fato que considero um verdadeiro absur-
do, até um crime.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite-me
V. Ex.ª um aparte, eminente Senador Ademir Andrade?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Com muita satisfação, ouço o aparte de V. Ex.ª, Sena-
dor Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Ademir Andrade, talvez eu possa dar uma modesta
colaboração ao seu pronunciamento. Evidentemente,
todos nós somos contra a febre aftosa. Quem não
quer acabar com ela? O País tem obrigação de elimi-
nar a febre aftosa. E é preciso compreensão por parte
das autoridades. Nesse sentido, o pronunciamento
de V. Exª está correto. Quero aproveitar para citar um
exemplo. Mato Grosso do Sul ficou cinco anos sem
um caso registrado de febre aftosa. Há poucos me-

ses, no Município de Naviraí, um gado veio do Para-
guai contrabandeado. Por isso, estamos impedidos
de transitar com nosso rebanho para outras Unidades
da Federação brasileira, mais especificamente para o
nosso maior comprador, que é o Estado de São Pau-
lo. Ora, vejam o absurdo: o Paraguai é considerado
zona livre de febre aftosa perante a Comunidade Eu-
ropéia e perante o mundo. O gado veio de lá. E o sur-
to está perfeitamente localizado: conhece-se a fazen-
da, conhece-se tudo. O Estado é grande. Por que ra-
zão fazer a proibição em todo o território
sul-mato-grossense? Não há sentido nisso. O Ministé-
rio da Agricultura tem que encontrar uma fórmula ade-
quada para resolver a questão em todos os Estados.
Podemos acabar com a febre aftosa onde ela existe,
sem prejuízo para as outras localidades. Senão, con-
tinuará ocorrendo uma profunda injustiça contra os
pecuaristas do Estado e, como disse V. Exª no seu
pronunciamento, prejuízo na arrecadação de ICMS do
Estado e, como conseqüência, prejuízos em todos os
outros setores do Estado que quer investir e quer pa-
gar em dia os servidores públicos. V. Ex.ª tem razão.
Na próxima reunião com o Ministro da Agricultura, ha-
veremos, sim, de encontrar uma solução adequada
para, sem perder de vista o objetivo de ter um rebanho
à altura do padrão internacional – e o meu Estado tem
o maior rebanho do Brasil, são quase 23 milhões de
cabeças, e um dos melhores também –, não sermos
penalizados injustamente. Quero apresentar minha
solidariedade ao pronunciamento de V. Exª.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Muito obrigado, Senador.

A Equipe do Ministério está no meu Estado des-
de o dia 17 e tem prazo até o final de semana para
apresentar o resultado. A Equipe está avaliando a si-
tuação nos principais municípios produtores: Casta-
nhal, Paragominas, Santana do Araguaia, Conceição
do Araguaia, Redenção, Santarém, Novo Progresso,
Itaituba, Soure e Belém.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permite V.
Ex.ª um aparte?

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Ouço o nosso ilustre Senador por Minas Gerais, Se-
nador José Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Ademir Andrade, agradeço o aparte que me
concede. Solicitei-o para trazer a minha congratula-
ção e a minha solidariedade ao pronunciamento de V.
Exª. Fiquei realmente admirado de ver o desenvolvi-
mento do rebanho bovino no Estado do Pará, que tem
quase nove milhões de cabeças de gado. É realmen-
te uma notícia auspiciosa para todos nós que acom-
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panhamos, desde cedo, o desenvolvimento da pe-
cuária naquele grande Estado. Parabéns. Gostaria
de fazer uma observação a respeito do aparte do emi-
nente Senador Ramez Tebet. S. Exª trouxe a notícia
de que gado oriundo do Paraguai ingressou no Esta-
do do Mato Grosso do Sul, contrabandeado. Tenho
notícia, já há muito tempo, de que o Paraguai tem in-
gressado produtos vários em forma de contrabando
no nosso território, mas é a primeira vez que ouço que
até gado tem sido objeto de contrabando. Costumo
dizer que o Brasil está perdendo uma guerra com o
Paraguai, sem o Solano Lopes! porque realmente é
um absurdo o que tem acontecido, o que temos visto,
em matéria de contrabando que passa sobre essa
Ponte, chamada ”da Amizade: desde cigarros, que
são produzidos aqui no Brasil e que voltam – isso re-
presenta uma fraude fiscal e tributária para o nosso
País, algo fantástico – ; armas pesadas e sofisticadas
que têm sido objeto de contrabando que passa por
aquela ponte. Sabemos que o Paraguai possui repar-
tição, obviamente governamental, para regularizar
automóveis, veículos, que são roubados aqui no nos-
so País e transportados para lá. E temos sido compla-
centes, do ponto de vista diplomático, com o Para-
guai. É claro que o Mercosul é importante, mas não
pode representar convivência com o contrabando.
Então, quando ocupamos a tribuna desta Casa para
aplaudir posições de sentimento nacional, é claro que
inclui comportamento governamental em relação a
esse tipo de coisa que acontece contra o nosso País.
Não podemos permitir que o Brasil se transforme em
verdadeira casa da sogra. Temos de coibir, com ener-
gia, episódios dessa natureza. Assim, ilustre Senador
Ademir Andrade, quero agradecer a oportunidade
que me foi dada e dizer que a notícia trazida pelo
aparte do Senador Ramez Tebet de que entra gado
contrabandeado no Brasil é gravíssima, porque de-
monstra com que descaso temos cuidado das nossas
fronteiras. Sabemos que há portos paraguaios no
Brasil, por onde entram milhares de contêineres des-
tinados àquele país e que ficam aqui mesmo. Recen-
temente, num jantar realizado em casa do Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos, Senador Ney
Suassuna, foi palestrante o ilustre Secretário da Re-
ceita Federal, que disse que a Receita não tem como
chegar a esses contêineres que estão nos portos pa-
raguaios, ainda que no Brasil, porque ali é bandeira
paraguaia. Então as autoridades fazendárias brasilei-
ras, assim como a nossa Polícia Federal, não tem
como coibir esse tipo de crime que se pratica contra o
nosso País. Meus parabéns, Senador Ademir Andra-
de, pelo seu pronunciamento. Quero dizer que todos

os Estados da Federação, exceto alguns poucos, es-
tão a braços com esse problema da aftosa. Reitero o
que foi dito por V. Exª. Todos desejamos eliminar
esse mal e precisamos naturalmente de apoio gover-
namental para isso, mas temos também de fazer a
nossa parte. Em Minas Gerais, posso informar a V.
Exª que todos os pecuaristas estão fazendo a sua
parte, assim como no Estado do Pará.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Muito obrigado, Senador José Alencar. Quero dizer
que há um esforço muito grande dos produtores da
nossa região por intermédio da Federação da Agricul-
tura, do Sindicato da Carne e Derivados, do Sindicato
Nacional das Empresas Leiloeiras com a participação
da Secretaria do Estado. O Governo nunca pagou va-
cina nem creio que vá fazê-lo. Com o potencial que te-
mos, isso deveria ser feito, visto que pensa em expor-
tar. Sendo assim, os produtores criaram um Fundo,
de onde se retira 0,01% do valor de cada rês abatida
exclusivamente para cuidar da erradicação da febre
aftosa na nossa região. E isso naturalmente seria
para auxiliar àqueles que são pobres, são pequenos,
não têm acesso para comprar a vacina. Talvez o pró-
prio setor produtivo mais possante, mais forte, entre
com auxílio nessa situação. Há um esforço muito
grande dos produtores do nosso Estado. Creio estar
faltando seriedade e compreensão da importância
desse fator pelo Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária e pelo próprio Governo do Estado do Pará.

Por esses dias – o que era para ter ocorrido no
final do mês –, deveremos ter uma nova audiência
com o Ministro Pratini de Moraes. Sei que o Senador
Luiz Otávio esteve no Ministério com o Deputado Gi-
ovanni Queiroz, entre outros. Espero que o Sr. Minis-
tro se convença, já com o resultado do levantamento
feito em nosso Estado, a suspender essa portaria
porque os produtores da nossa região estão cuidan-
do disso e agindo com responsabilidade em relação a
essa matéria.

O Governo precisa, portanto, assumir a sua par-
te, fazendo com que possamos enviar a carne produ-
zida no Pará para todos os Estados brasileiros e, no
futuro próximo, investir bastante a fim de não só envi-
ar a carne da Amazônia para o resto do Brasil, mas
também de exportá-la, porque temos capacidade de
produção suficiente para isso.

Era o registro que eu gostaria de fazer, Sr. Presi-
dente.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Tião Viana.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem tivemos a
oportunidade de lembrar o Dia Mundial das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase, talvez a doença mais an-
tiga descrita pela literatura médica, pela humanidade,
e talvez também a mais violenta pelo preconceito que
a acompanha.

Infelizmente, as vozes que falaram a respeito do
preconceito da hanseníase ainda foram poucas –
como têm sido nos últimos anos –, em razão de se
tratar de um mal que vem atingindo apenas uma mi-
noria da sociedade e freqüentemente as pessoas
mais humildes e pobres. Por essa razão, as vozes
são sempre muito acanhadas quando lidam com o as-
sunto no que diz respeito à grande imprensa.

Deve haver um grande debate nacional, porque
é uma das poucas doenças que dispõe, em nosso
País, de um instrumento claro de eliminação, tendo
capacidade de lograr êxito. Mas o Brasil prefere con-
viver com o lastimável indicador de segundo país do
planeta em casos de hanseníase, perdendo apenas
para a Índia – que engloba o maior número de pobres
do mundo. Lamento profundamente que tenhamos
tão pouca representação e um número tão insignifi-
cante de debates no que tange a um tema que consti-
tui um desafio e que está relacionado à dignidade
com que se tratam as minorias do nosso País.

Faço a leitura agora de um documento entregue
pelo Movimento de Reintegração das Pessoas Atingi-
das pela Hanseníase – o Morhan – que tem caráter
nacional e trabalha com extensão até em outros paí-
ses no sentido de cooperação e de solidariedade,
tendo a responsabilidade e a sensatez de procurar
despertar as autoridades brasileiras, em suas institui-
ções e organizações de decisão, além de tentar sen-
sibilizar a sociedade civil, a fim de que faça a sua par-
te.

É importante imaginarmos como seria gratifi-
cante para um país como o Brasil, que – por mais que
não queira apresentar-se desse modo – é periférico,
representado hoje como terceiro do mundo em núme-
ro de desempregados, se pudéssemos, com a inteli-
gência de Estado, com a simplicidade da política pú-
blica, fazer com que essa doença já tivesse sido elimi-
nada do nosso território nacional.

Lamentavelmente, a realidade é outra e, por
esta razão, faço a leitura do documento que me foi
enviado pelo Movimento de Reintegração das Pesso-
as Atingidas pela Hanseníase Morhan.

Ontem, último domingo de janeiro, foi comemo-
rado o Dia Mundial das Pessoas Atingidas pela Han-

seníase, criado em 1954 por Raul Follereau, jornalis-
ta francês com grande visão humanista, que queria
mostrar a necessidade de acabar com o sofrimento
de milhares de pessoas que convivem com a hanse-
níase no mundo. Imaginava o jornalista quantos do-
entes poderiam ser curados com a verba utilizada
apenas na fabricação de aviões de guerra. Com cer-
teza, se estivesse vivo, estaria hoje conosco, falando
da triste colocação do Brasil como o segundo lugar
em número de casos de hanseníase no mundo inteiro
e da falta de compromisso de muitos políticos e go-
vernantes.

Como jornalista compromissado com as ques-
tões sociais, percebia que o principal problema da
hanseníase se baseava na desinformação, ou pior,
nas informações erradas mantidas por milênios. Ele
sabia e alertava que, para acabar com a doença e o
preconceito, era preciso mobilizar a sociedade. Ver-
dades antigas, hoje reeditadas como novas por diver-
sas autoridades do setor de saúde, mas que continu-
am não sendo colocadas em prática.

Na 46ª reedição do Dia Mundial das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase, deparamo-nos com nú-
meros que nos surpreendem. Pelas estatísticas ofici-
ais de 1998, há um caso novo a cada doze minutos no
nosso País. Entristecemo-nos com o recente caso de
Francisco Rodrigues de Oliveira, que teve em sua
carteira de identidade escrita a seguinte frase: ”Au-
sência total de impressão digital – portador de hanse-
níase“. Isso porque o funcionário da identificação não
quis tocá-lo, sem saber que o ”Seu“ Francisco estava
curado há 42 anos. Quantos cidadãos brasileiros te-
rão que continuar sofrendo com a doença ou pela dis-
criminação, até que todas as nossas autoridades tra-
tem do problema com mais seriedade?

O Movimento de Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) fez e está fa-
zendo uma série de atividades em todo o Brasil para
divulgar a doença, seus sinais e sintomas e chamar a
atenção para a falta de campanhas sobre a hansenía-
se. Lançou também o Telehansen, em todo o território
nacional, com o número 0800.26.2001, que esclare-
cerá as pessoas e as encaminhará ao tratamento,
como também servirá como ouvidoria da população,
para acompanhar a execução da proposta de acelera-
ção da eliminação da hanseníase, encaminhada por
este Senador ao Senhor Presidente da República.

Srs. Senadores, aproveitando o ensejo, lamento
informar ao Senado Federal que, quando da última vi-
sita do Senhor Presidente da República ao Estado do
Acre, no mês de agosto, pude tratar do assunto com a
comitiva presidencial. Naquela oportunidade, afirmei
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que não teríamos despesas se o Brasil assumisse
uma palavra de ordem em favor da dignidade das mi-
norias e decidisse eliminar essa doença, o que seria
possível sem que se aumentassem os gastos para os
cofres públicos. Conseguiríamos eliminar essa doen-
ça no máximo em três anos, apenas preservando o
que está exposto no Orçamento.

O Senhor Presidente da República assumiu o
compromisso de levar adiante a questão e disse que
estaria garantida tal decisão se ela se concretizasse
nas informações que colheria junto ao Ministério da
Saúde. Sua Excelência tornou público esse assunto
quando chegou ao Estado do Acre.

Lamentavelmente, temos um projeto pronto de
aceleração da eliminação da hanseníase no Brasil,
formulado pelo Ministério da Saúde, mas até hoje a
burocracia do Estado brasileiro que assessora a Pre-
sidência da República impede uma audiência que
possa orgulhar nosso País na proximidade de seus
500 anos.

Espero que a Presidência da República tenha a
sensibilidade de responder a um desafio que não é
meu, como simples Senador, mas do País inteiro, que
tem o dever de amparo e de solidariedade às minori-
as vitimadas por essa doença.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Conce-
de-me V. Exª um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
o aparte ao nobre Senador Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Senador Tião Viana, V. Exª reclama não só por uma
ação mais concreta pela extinção da hanseníase no
nosso País como também pela divulgação de infor-
mações que combatam a ignorância. Esta última ex-
clui milhares de pessoas que, embora curadas, são
tratadas da forma como ocorreu com aquele cidadão
na questão da carteira de identidade, de que todo o
Brasil tomou conhecimento. Como representante da
região Norte, que ainda padece desse mal tão triste,
quero somar minha voz à de V. Exª e clamar ao Minis-
tério da Saúde e aos governos estaduais que enca-
rem com firmeza o combate à hanseníase, por meio
de uma ação concreta. Vários setores organizados da
sociedade vêm participando dessa movimentação,
mas enfrentando dificuldades. E, sem dúvida alguma,
essa é uma chaga que precisa ser extirpada do Brasil,
mas só com muita consciência e decisão política de
investimentos isso vai ocorrer. Portanto, como ama-
zônida, somo minha voz à de V. Exª quando clama
por ações concretas não só no Estado do Acre, em
que houve o compromisso do Governo Federal e do
Presidente, mas também nos outros Estados e no

meu Estado de Roraima, onde existem famílias que
sofrem, tolhidas e de certa forma marginalizadas, por
todo o ranço, todo o trauma que essa doença trouxe
ao imaginário popular ao longo dos séculos. Meus pa-
rabéns a V. Exª pelo pronunciamento!

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço ao nobre Senador Romero Jucá que, sendo da re-
gião Norte, conhece de perto esse flagelo que se aba-
te em nosso País. Lamentavelmente, o problema
passa às escondidas em função do preconceito.
Espero que o caso do Sr. Francisco Rodrigues de Oli-
veira que na hora de tirar sua carteira de identidade
encontrou a rejeição, depois de 42 anos de cura, e
não pôde sequer colocar sua impressão digital – cha-
me à responsabilidade a grande imprensa e as autori-
dades de Estado, para que possamos dividir um com-
promisso de aceleração da eliminação da doença no
Brasil.

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

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com mu-
ito prazer, ouço o Senador José Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Tião Viana, ouvimos com a maior atenção o
pronunciamento de V. Exª e o caso que citou do Sr.
Francisco Rodrigues de Oliveira. E pedi este aparte
porque gostaria de trazer à V. Exª e à Casa um episó-
dio ocorrido nos anos 60, na minha cidade do interior
de Minas, Ubá, bem próxima ao Sanatório Padre Da-
mião, que é realmente uma pequena cidade onde são
tratados os hansenianos. Em certa ocasião, aconte-
ceu em Ubá um encontro de professores, que acabou
levando àquela cidade o grande professor Mello e
Souza, o Malba Tahan. Como nós, ele era rotariano e
freqüentava, então, as reuniões do Rotary. Numa de-
las, fez uma palestra a respeito do problema maior do
hanseniano, que era justamente o estigma, este que
acabou perturbando a vida desse cidadão, o Sr. Fran-
cisco de Oliveira, depois de 42 anos de cura. Então, o
professor nos convenceu de que deveríamos ir ao
Sanatório Padre Damião com nossas famílias, junta-
mente com algumas moças e rapazes que tocassem
algum instrumento ou cantassem, levando alguns
momentos de alegria àqueles hansenianos. Essa pro-
posta causou admiração nas pessoas: ”Como iríamos
ao Sanatório Padre Damião?“ – naquele tempo, ele
era denominado de leprosário. ”Como vamos sair da-
qui e levar nossas famílias ao leprosário?“ Muitos
pensaram assim. Mas ele, com sua autoridade e o co-
nhecimento que possuía da matéria, convenceu to-
dos os companheiros rotarianos a programarem a ida
ao Sanatório Padre Damião. Moças da cidade que
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sabiam executar instrumentos e cantar prepararam
uma peça teatral para levar àquele sanatório. Esco-
lhemos um domingo e para lá nos dirigimos. Ele, à
nossa frente, cumprimentava, sem nenhum proble-
ma, os hansenianos, pois já nos havia ensinado que a
grande maioria da população daquela cidade era de
negativos, ou seja, não transmitia mais a doença, já
havia ultrapassado a fase de transmissores. E ele os
conhecia e nos ensinou, então, a acabar com o pro-
blema do estigma, que era o fator mais cruel contra
aquelas pessoas. Por exemplo, havia casas comerci-
ais que não podiam receber os hansenianos, pois era
evitada pelos clientes. Após Malba Tahan, o Profes-
sor Mello e Souza, aquelas casas passaram a aten-
der novamente as famílias de ex-hansenianos, que
levavam marcas, sem dúvida, nas mãos, no nariz,
mas eram curados. Daí para a frente, Ubá e todas as
cidades vizinhas ao Sanatório Padre Damião passa-
ram a conviver com aqueles doentes de uma maneira
mais humana e fraternal. O pronunciamento que V.
Exª faz ao Senado traz uma grande contribuição para
que nós todos participemos desse esforço para elimi-
nar o estigma, que, provavelmente, seja pior do que o
próprio mal que afeta os hansenianos no Brasil.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador José Alencar. A sua citação de
lembrança de vida traz uma contribuição ao meu pro-
nunciamento e, sem dúvida, reforça o valor da solida-
riedade humana, da ausência do preconceito e da
possibilidade de olharmos para o ser humano de uma
maneira diferente, na qual a informação, associada à
construção do serviço público, de uma sociedade
mais participativa e mais ativa no dia-a-dia, a favor da
dignidade humana, possa provocar uma mudança em
nossos indicadores. Sou-lhe grato pelo aparte.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Tião Viana, V. Exª me permite um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Ouço V.
Exª, Senadora Heloisa Helena.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Tião Viana, saúdo V. Exª pelo pronunciamento,
assim como os Senadores José Alencar e Romero
Jucá pelos apartes. V. Exª trata de um tema que é en-
volto em um gigantesco preconceito e, acima de tudo,
em um profundo desrespeito com o desmantelamen-
to do setor da saúde. Tive a oportunidade, durante
muito tempo, Senador José Alencar, de trabalhar com
hansenianos e tuberculosos. Nos serviços públicos
de saúde, geralmente, quem trabalhava com tubercu-
losos também trabalhava com hansenianos. Então,
tive a oportunidade de conviver com o desespero do
diagnóstico, com a reação medicamentosa, em mui-

tos momentos, dolorosa, desesperadora, com o longo
tratamento. Para nós que estamos de fora, é muito fá-
cil fazer a prescrição medicamentosa, mas para
quem vai passar anos tomando aquele medicamento,
não é fácil. Saúdo V. Exª por cobrar uma ação do Go-
verno Federal em relação ao assustador perfil epide-
miológico. Além da hanseníase, como V. Exª já trouxe
várias vezes a esta Casa, há o problema da tubercu-
lose e do desmantelamento dos serviços de saúde.
Faz-se o diagnóstico e não se faz o acompanhamen-
to do tratamento. Então, muitos pacientes que estão
espalhados por este imenso Brasil já foram diagnosti-
cados e não são acompanhados, em função do cruel
e irresponsável desmantelamento do setor da saúde.
A situação é muito grave. Estamos diante da cólera,
da febre amarela, de números assustadores de tuber-
culose, de pacientes resistentes ao tratamento em
função da irresponsabilidade do setor da saúde; dian-
te de casos de hanseníase e, ao mesmo tempo, de to-
das as doenças crônicas degenerativas e do aparelho
cardiocirculatório. E V. Exª, que tantas vezes já trouxe
o problema da saúde à Casa, mais uma vez o faz,
com o compromisso público que tem, em relação ao
problema da hanseníase. Portanto, é de fundamental
importância – como o Senador Romero Jucá disse –
que o Governo Federal estabeleça mecanismos de
divulgação em relação à hanseníase, não só para
proteger o Sr. Francisco do constrangimento que pas-
sou. É obrigação do Estado protegê-lo, mas também
promover a divulgação da doença para muitas pes-
soas que nem imaginam que estão com hanseníase.
É preciso tomar providências para combater o pre-
conceito e para identificar novos casos. A imagem
que muitos trazem do hanseniano é a daquela pes-
soa com marcas em seus corpos, que não é, neces-
sariamente, a da grande maioria. Na realidade, os
hansenianos são pessoas como nós, pessoas co-
muns que, por vezes, nem sabem que estão acometi-
dos pela doença.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço à Senadora do Estado de Alagoas, Heloisa Hele-
na, minha colega na área da saúde, que atuou, de
maneira viva, no tratamento de pacientes com hanse-
níase. Também tive a felicidade de participar de traba-
lhos de solidariedade a pacientes que são vítimas de
seqüelas hoje inadmissíveis. No passado, lamenta-
velmente, testemunhei esse fato. Posso assegurar
que a melhor receita para despertar o sentimento de
solidariedade nas autoridades brasileiras é ofere-
cer-lhes a oportunidade de, ao menos uma vez por
semestre, freqüentar uma colônia de
ex-hansenianos. Precisamos humanizar-nos e ter o
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desafio de eliminar essa doença do território nacio-
nal. Isso não custará um centavo a mais para os co-
fres públicos, senão o estabelecido no orçamento
dos últimos anos. Qual a razão de as minorias não
serem tratadas à altura de sua dignidade? Acredito
que fica um exemplo e uma reflexão para que o Esta-
do nacional tome essa decisão que não custa dinhei-
ro, apenas o senso de prioridade, já que a técnica da
epidemiologia diz que basta o ataque em 285 Municí-
pios deste País para alcançarmos a taxa de elimina-
ção da doença no território nacional.

Continuo a ler o documento do Morhan:
A última grande campanha de mídia nacional

contra a hanseníase foi feita em 1988. A iniciativa aju-
dou a identificar 35% a mais de casos novos em rela-
ção ao ano anterior e a curá-los, mas, apesar dos es-
forços do Morhan e de vários conselhos de saúde,
não se tem obtido êxito em demonstrar ao Ministério
da Saúde que é primordial falarmos para a população
sobre hanseníase e que todos os municípios tratem
da doença em seus postos de saúde.

A Organização Mundial de Saúde doará o medi-
camento para o tratamento e cura dos pacientes até o
ano de 2005, mas, se não encararmos a doença com
seriedade, com certeza não acabaremos com ela tão
cedo! Precisamos que muitos, muitos jornalistas e ou-
tros membros de nossa sociedade sejam como Raul
Follereau e que este ano seja um marco para a elimi-
nação da hanseníase e o término do preconceito.

Encerro o meu pronunciamento, lembrando
uma das figuras por quem tenho maior admiração, um
poeta, um cantor, um ativista político que perdemos
dentro do Partido dos Trabalhadores. Augusto Bacu-
ral foi Presidente do Morhan, consagrado e homena-
geado pelo Papa João Paulo II e dizia sempre uma
frase muito bonita sobre o preconceito e a vida, ou
seja, que precisamos colocar flores onde há espi-
nhos. Se conseguirmos eliminar a hanseníase no
Brasil, sabendo que isso não custa dinheiro, elevare-
mos um pouco a dignidade do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Leomar Quintanilha, deixa a cadeira
da presidência que é ocupada pelo Sr. Ade-
mir Andrade, 2º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência que é ocupa-
da pelo Sr. José Alencar.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Concedo
a palavra à eminente Senadora Heloisa Helena.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no cur-
to tempo que me cabe na tarde de hoje, eu gostaria
de tratar de três temas.

Iniciarei por matéria publicada na revista Veja,
que até poderia ser muito interessante, intitulada
”Multa na Turma“.

Com minha experiente convivência com a im-
prensa dos Collor no meu Estado, se eu tivesse que
enfartar diante de determinadas notícias, já o teria,
pois a sua estrutura de comunicação é mentirosa e
covarde. Mentirosa, porque pratica a calúnia e a difa-
mação costumeiramente; covarde, porque não possi-
bilita a defesa; e confia tanto na impunidade que se-
quer cumpre decisão judicial para conferir direito de
resposta.

Sr. Presidente, já tive oportunidade de me pro-
nunciar nesta Casa sobre o tema, quando da apre-
sentação de projeto de lei de autoria do Senador Pe-
dro Simon, que trata do controle das declarações de
Imposto de Renda de todos os agentes públicos. Du-
rante a discussão, relatei denúncia à Receita Federal
e ao Ministério Público do meu Estado do aproveita-
mento de vácuos constitucionais criados por parla-
mentares para conseguir vantagens indevidas. Na
ocasião, dizia que tinha denunciado ao Ministério Pú-
blico o recebimento de vantagens indevidas, através
das verbas de gabinete.

O Ministério Público, em resposta, concordou
com a minha argumentação, pois, se era dinheiro pú-
blico, é princípio doutrinário do Direito Tributário a
prestação de contas e, portanto, caberia a prestação
de contas e não o desconto de Imposto de Renda,
porque, havendo desconto, seria caracterizado salá-
rio, e salário de Deputado Estadual não pode ser su-
perior a 75% dos vencimentos de Deputado Federal.

Fui procurada por uma jornalista – uma mocinha
muito educada, muito inteligente – que, infelizmente,
deu um tom à reportagem extremamente pernicioso,
em que diz: ” A ousadia da Senadora Heloisa Helena
acabou custando caro. Ela denunciou os antigos co-
legas da Assembléia Legislativa.“

É verdade. Fiz a denúncia.
Mais à frente, declara: ” A surpresa é que nessa

lista também consta o nome da própria Senadora.“
Falei para a mocinha tão educada que a Receita

Federal tinha agido de forma covarde. Quando fiz a
denúncia e solicitei à Receita Federal que quebrasse
o sigilo bancário e fiscal de todos os Deputados, não
seria burra a ponto de fazer uma denúncia se também
tivesse usufruindo dos privilégios – a miséria da mi-
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nha infância não foi suficiente para consumir os meus
neurônios –, uma denúncia que me causaria proble-
ma. Eu lhe disse que a Receita Federal agiu de forma
covarde porque, para não atingir os ladrões, aqueles
que efetivamente meteram a mão no dinheiro público
e compraram boi, metralhadora, mansão e fazenda,
não quis investigá-los e resolveu multar todos indis-
tintamente, inclusive aqueles que, como eu, não
usam da patifaria para criar renda pessoal. Recorri
administrativamente à Receita, pois não vou pagar o
que não devo; mas a Receita Federal compactua com
Deputados de Alagoas ladrões, porque, para quem
roubou, para quem meteu a mão no dinheiro público,
a coisa mais fácil é vender 5% do roubo e pagar a Re-
ceita. Mas quem, como eu, não mete a mão no dinhei-
ro público não deve coisíssima nenhuma à Receita
Federal, como a moça informou aqui.

O segundo assunto, Sr. Presidente, é registro
do meu repúdio, em nome do povo alagoano, ao que
aconteceu durante a apresentação do Globo Repór-
ter, programa da Rede Globo, sobre a prostituição in-
fantil.

Para surpresa de todos, uma ação judicial impe-
diu o Programa de fazer alusão ao processo em que a
Juíza Nirvana identifica juízes, padre, promotores, fa-
zendeiros, políticos da região que usavam os pobres
corpos de crianças – a Juíza foi premiada internacio-
nalmente pela coragem de, mesmo diante das amea-
ças de morte, combater a prostituição infantil. Mas o
juiz conseguiu que o nome dele não fosse divulgado
no Globo Repórter. Para indignação de todo povo ala-
goano, das pessoas de bem, dos pais de Porto Calvo,
a cidade denunciada publicamente, esses senhores
covardes usavam crianças para prática sexual, mas
foram mais covardes ainda quando simplesmente
cortaram a energia elétrica na cidade, que, portanto,
não pôde assistir ao programa. Mas agora terão que
cortar várias vezes, porque passaremos a fita do pro-
grama Globo Repórter em praça pública, lá em Porto
Calvo, pois a população tem o direito de ver, de identi-
ficar as personalidades políticas, empresários e o
aparato de segurança de quem usa crianças na práti-
ca abominável de prostituição infantil. Terão que cor-
tar os fios várias vezes, porque o povo de Porto Cal-
vo, as mulheres e os homens de bem não aceitam o
que esta acontecendo.

Sr. Presidente, outro assunto extremamente re-
levante diz respeito à vida de uma criança.

Tivemos oportunidade, por várias semanas, de
acompanhar, pelos meios de comunicação, o conflito
entre os Estados Unidos e Cuba, relativo à perma-
nência do menino Elián em solo americano.

Para a nossa surpresa, Cuba volta a ser man-
chete dos principais meios de comunicação internaci-
onais, mas, infelizmente, o motivo é o seqüestro de
um menino cubano. Haveria muitos outros motivos
para destacar Cuba nos meios de comunicação: a de-
mocracia, os avanços tecnológicos da saúde em
Cuba, da vergonha das grandes nações quanto à
Cuba alcança os menores índices de mortalidade in-
fantil, de analfabetismo.

”O paraíso do Caribe não é manchete nem por
suas praias, pontos turísticos, por seus aspectos cul-
turais e políticos. Cuba voltou às manchetes interna-
cionais porque, mais uma vez, sua soberania é avilta-
da pelos Estados Unidos. Já é do conhecimento de
todos nós a pendenga, a cantilena, a lengalenga em
torno de um garoto de seis anos que sobreviveu a um
naufrágio, em meio a uma tentativa de sua mãe de
atravessar o mar rumo à nação mais rica do mundo.

Não há outra palavra para definir a atual situa-
ção do pequeno Elián que seqüestro. Um ato crimino-
so dos grupos ultraconservadores cubanos, apoiados
pela direita americana, que se utilizam da inocência
de um menino de seis anos em sua campanha desva-
irada contra o regime da Ilha.

A atitude dos líderes cubanos em Miami não é
só uma afronta à lei americana, não representa ape-
nas um ato de ”desobediência civil“ – aliás, ato que
seria rapidamente reprimido pelas autoridades caso
não houvesse grande interesse político do governo
americano –, mas um desrespeito aos direitos huma-
nos, um desrespeito e uma afronta a uma opção polí-
tica de um povo, de um sistema da Ilha de Cuba.

Qualquer corte internacional reconheceria o di-
reito de pátrio poder do pai de Elián. No entanto, a
saga desse menino serve, e muito, aos interesses
obscuros dos Estados Unidos na região. O sinal mais
evidente disso é a proposta, descabida e oportunista,
do Sr. George W. Bush, candidato a presidente pelo
Partido Republicano, de transformar o garoto em ci-
dadão honorário dos Estados Unidos.

Apesar de toda a propaganda enganosa, a dis-
puta não se refere a um dilema de exilados. Isso é
mentira, não existe o dilema de exilados. É sempre
bom lembrarmos que existe um tratado de imigração
entre Cuba e os Estados Unidos. Esse tratado já exis-
tia antes da Revolução Socialista de 1959, e continua
existindo, e permite a imigração de mais de vinte mil
pessoas.

Os governos norte-americanos têm deliberada-
ente descumprido o tratado. Por que os Estados
Unidos não concedem os vistos assegurados por
esse acordo? A tática é simples, conhecida, e funcio-
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na como um grande marketing contra o governo cu-
bano: negar o direito de imigração e o visto de entra-
da, estimular a travessia desesperada e conceder,
automaticamente, asilo político e cidadania a todo cu-
bano que sobreviver ao mar e aos tubarões.

É importante termos em mente que o tratamento
de cidadão honorário recebido pelo pequeno Elián
não é concedido a qualquer pessoa de outra naciona-
lidade nem aos próprios cubanos. Qualquer um que
tente entrar ilegalmente nos Estados Unidos é tratado
como criminoso! Esse sempre foi o tratamento dado
aos refugiados nicaragüenses, costarriquenhos, hon-
durenhos, que tentavam fugir das perseguições e das
ameaças de governos ditatoriais e de grupos de ex-
termínios de ultradireita, nos seus respectivos países.

Portanto, para os não cubanos, a ilegalidade, a
deportação, a humilhação e a prisão. Ou pior ainda: a
morte para os que tentam atravessar o muro america-
no nos últimos anos. É importante lembrar esse fato
para combater a demagogia americana de liberdade,
prosperidade. É muito bom lembrar desse muro dian-
te daqueles que cantam em verso e prosa a queda do
muro de Berlim como o fim do socialismo. Gostaria de
vê-los tentando derrubar o muro da travessia Méxi-
co-Estados Unidos, que é um muito maior, muito mais
perverso que o muro de Berlim. O muro de Berlim ti-
nha 46 quilômetros, e o da travessia México-Estados
Unidos tem mais de 1.000 quilômetros, dos quais 150
metros mar adentro. O muro corta praias, atravessa
montes, vales, montanhas, cidades. É um muro gran-
de, de concreto, e possui frestas que impossibilitam
que alguém se esconda atrás dele. Um muro alta-
mente capacitado com sensores, com tevê e com rá-
dio. Se uma pessoa tenta ultrapassá-lo é metralhado,
assassinado.

Portanto, a cínica demagogia americana de ”ter-
ra da liberdade e oportunidade“ não pode se aceita no
caso do menino Elián. Não podemos aceitar uma ar-
mação de mais de 8 metros de barras verticais, que
se inicia além da arrebentação. São 150 metros den-
tro do mar, cortando a travessia México-Estados Uni-
dos, com o objetivo de impedir a entrada de mexica-
nos naquele país.

O muro da travessia México-Estados Unidos
derruba duas mentiras americanas. A primeira é a da
globalização, uma grande mentira. A globalização
parte do pressuposto da mobilidade de capitais, mer-
cadorias e forças de trabalho, e os norte-americanos
não permitem a mobilidade de mercadorias, com
suas regras protecionistas em relação à produção na-
cional, e muito menos a mobilidade das forças de tra-
balho. Construíram um muro gigantesco, perverso e

infame, para evitar que latino-americanos, que mise-
ráveis, fiquem olhando para os Estados Unidos, como
certamente querem que os cubanos olhem para lhes
mostrar uma bicicleta e um taco de beisebol – como
se isso fosse a grande nação a ser conquistada.

”Terra da liberdade“ que os cubanos em Miami
tentam materializar, enchendo o pequeno Elián de
presentes. Na verdade, um grande show, que tinha e
tem endereço certo e preciso: fazer propaganda para
enganar a população cubana e ”vender a imagem da
América livre, lugar de oportunidades“. Uma imagem
falsa; falsa para os guetos norte-americanos, para os
negros norte-americanos, para os latinos que estão
na América do Norte.

Com certeza, se o menino Elián recebe de pre-
sente um taco de beisebol e uma bicicleta nos Esta-
dos Unidos, em Cuba ele poderá não ter isso, mas
terá a educação que as crianças brasileiras e os po-
bres americanos não têm. Poderá dispor de um servi-
ço de saúde digno, gratuito e de qualidade, que pou-
quíssimas pessoas aqui têm e que, nos Estados Uni-
dos, os pobres e miseráveis também não têm.

Os refugiados cubanos, que fazem da Flórida
um verdadeiro quartel-general para combater o regi-
me de Cuba, não se contentaram em fazer propagan-
da das benesses da terra do Tio Sam e procuram
agora transformar o menino no segundo Dalai Lama
no exílio. Começam a atribuir ao garoto poderes reli-
giosos como mais uma forma de mobilizar forças e
setores ultraconservadores norte-americanos e cari-
benhos em favor de sua luta para privatizar mais uma
vez o território cubano – Dalai Lama com bicicleta e
taco de beisebol!

Apesar dos problemas que Cuba enfrenta, re-
sultado amargo do embargo econômico e insano, fru-
to da arrogância monstruosa dos Estados Unidos em
relação à independência de um povo e de um país, a
revolução cubana com certeza assegura não apenas
a Elián, mas a muitos outros meninos a educação
gratuita por toda a vida – além de outras condições
fundamentais para a sua existência.

Evidentemente, essa realidade de igualdade e
de justiça social não constitui peça de marketing, com
poder de apelo internacional. Aceitamos discutir a de-
mocracia em Cuba como igualmente aqui deve ser
discutida, porque não se trata somente do cumpri-
mento de algumas regras formais. A democracia tam-
bém implica justiça social. Então, devemos debater
essa questão em Cuba e em vários países, inclusive
naqueles que se auto-intitulam democratas. Mesmo
assim, diante de tudo isso, muitos países já manifes-
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taram seu apoio à volta de Elián, e o Brasil, infeliz-
mente, está vergonhosamente em silêncio.

Independentemente de nossas diferenças ideoló-
gicas e de nossa identidade política, é preciso reafir-
marmos o nosso compromisso com respeito aos direi-
tos humanos, especialmente com relação a uma crian-
ça de seis anos. Além do trauma de sobreviver a um na-
ufrágio, o garoto está sendo submetido, junto com mui-
tas outras pessoas, a um espécie de marketing políti-
co. O Senado Federal não pode silenciar-se diante dis-
so.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
solicitamos que esta Casa, além da Presidência da
República – representação do Governo Federal –, en-
caminhe, tanto ao Unicef como ao Governo america-
no, o seu apoio à volta do menino ao seio de sua famí-
lia. Assim, que o retorno do pequeno Elián seja um si-
nal concreto do triunfo da liberdade que não necessa-
riamente a liberdade da Estátua da Liberdade dos
Estados Unidos.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Conce-
de-me V. Ex.ª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, Excelência.

O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senadora
Heloisa Helena, quero, nesse rápido aparte, tocar em
dois assuntos abordados por V. Ex.ª em seu discurso.
Com relação ao primeiro deles, desejo prestar-lhe mi-
nha solidariedade e registrar minha confiança em V.
Ex.ª, lamentando que a jornalista da revista Veja não
tenha entendido as informações repassadas e assim
tenha colocado o assunto de uma forma que, na ver-
dade, pela história e luta de V. Ex.ª, sabemos que não
é verdadeira. Portanto, em nome do PSDB, eu gosta-
ria de registrar aqui a minha solidariedade a V. Ex.ª e
de manifestar a minha confiança em V. Exª. A segun-
da questão diz respeito ao garoto Elián. Lamento que
uma criança tão pequena esteja sendo pivô de uma
luta anacrônica. Estamos no ano 2000, e é lamentá-
vel o que está ocorrendo – acabou a guerra fria, mas
não essa peleja que Cuba trava com alguns países,
inclusive com os Estados Unidos. Não há razão para
colocar uma criança nessa situação. Por sorte, verda-
deira loteria, esse menino escapou da morte, o que
não tem acontecido com muitos cubanos. Temos ou-
vido notícias do desespero dos fugitivos, bem como
de mortes resultantes de afogamento e do ataque dos
tubarões. Lamento também que algumas pessoas te-
nham de fazer isso para sair de um país. Não quero
defender, de modo algum, o Governo americano ou o
cubano. Lamento, todavia, que cheguemos ao Sécu-
lo XXI testemunhando um caso como esse. Cuba já

não representa ameaça para os Estados Unidos; aca-
bou a guerra fria e a questão dos mísseis. Não existe
mais nada disso, mas lamentavelmente se pega uma
criança e se faz um jogo internacional desse tipo. Te-
nho uma posição pessoal de que lugar de filho é junto
aos pais. Esse garoto já deveria ter voltado para
Cuba. Trata-se de uma decisão que a Justiça ameri-
cana tomou e, na verdade, a classe política se recusa
a cumprir. Espero que ele volte o quanto antes e que
Cuba tenha o seu ritmo de governo, mas respeite a li-
berdade do cidadão, para que as pessoas que quise-
rem deixar o país possam fazê-lo. Espero também
que o Governo americano cesse o bloqueio e todas
aquelas ações que somente pioram a situação do
povo cubano. Se há algum tipo de solidariedade, ela
tem de ser manifestada de forma diferente. Não é
transformando uma criança em um joguete internaci-
onal que vamos resolver o problema de Cuba ou dos
Estados Unidos, muito menos o dessa criança, que
está sendo vítima e, como V. Ex.ª disse, idolatrada.
Isso, para a formação desse menino, é terrível. Quem
é pai não pode, de modo nenhum, aplaudir o que está
acontecendo com essa criança nos Estados Unidos.
Espero que essa questão seja resolvida rapidamente e
sirva de lição para que o Governo americano, bem
como o cubano e as entidades internacionais que cui-
dam dessa questão cheguem a um ponto comum e
acabem, no ano 2000, com essa rivalidade, essa briga,
esse puxa-encolhe, que, na verdade, não faz crescer
nem o povo americano, nem o povo cubano. Dezenas
ou centenas de pessoas morrem todos os anos na ten-
tativa de realizar o sonho de viver nos Estados Unidos.
Como bem disse V. Ex.ª, o processo migratório ameri-
cano é extremamente penoso, haja vista o muro que
separa o México dos Estados Unidos. Quero parabe-
nizá-la e novamente hipotecar-lhe minha solidarieda-
de por conta da matéria publicada na revista Veja.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço a V. Ex.ª o aparte.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Com a
palavra o eminente Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando se discu-
tiu a privatização do sistema de telecomunicações no
País, uma questão básica sempre levantada era a se-
guinte: por que vamos privatizar, ou como vamos pri-
vatizar o sistema de comunicação, se todos sabemos
que, em se tratando de capital privado, na prática,
apenas onde houver lucro haverá investimento. Nas
pequenas localidades, nos locais de difícil acesso,

546 ANAIS DO SENADO FEDERAL JANEIRO 2000



nos locais onde não haverá lucratividade não será im-
plantado o sistema de comunicação.

E, para discutir e para solucionar essa proble-
mática, a lei do sistema de privatização do sistema de
telecomunicações foi sábia; ela criou o Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de Telecomunicações,
chamado de Fust, exatamente para agregar recursos
e fazer com que o sistema de telefonia e de comuni-
cação chegasse às pequenas localidades, à Região
Amazônica, em localidades como a Vila de Entre
Rios, no Município de Caruebe, ou a Vila de Nova Co-
lina, no Município de Rorainópolis, ou ainda, lá no
Acre, Estado do Senador Tião Viana, e em muitas ou-
tras localidades, Sr. Presidente.

Ao propor a criação do Fust, o Governo foi além:
sugeriu, por exemplo, no item 15, § 1º, que em cada
exercício do Fust pelo menos 30% dos seus recursos
fossem aplicados em programas e projetos de ativi-
dades executadas pelas concessionárias, nas áreas
abrangidas pela Sudam e pela Sudene, ou seja, no
mínimo, 30% dos recursos do Fust seriam investidos
na Amazônia e no Nordeste.

E o Fundo foi além, Sr. Presidente, do total de
recursos do Fust, 18%, no mínimo, serão aplicados
em educação, isto é, nos estabelecimentos públicos
de ensino, ou seja, também, do montante do Fust,
18% serão aplicados para colocar nas escolas Inter-
net e sistemas de comunicação, a fim de melhorar o
ensino público no Brasil. Pois bem, ninguém pode ser
contrário a isso.

Infelizmente, Sr. Presidente, a proposta do Fust
passou dois anos na Câmara dos Deputados e che-
gou no final do ano passado ao Senado.

Na Comissão de Infra-Estrutura, foi distribuído
para o Senador Roberto Saturnino, do Rio de Janeiro.
Já falei com S. Ex.ª pessoalmente, mas agora, renovo
o apelo em nome do PSDB. Quero registrar que é fun-
damental votar durante a convocação extraordinária
esse Fundo, que prevê tanto investimento na área so-
cial. Por que a pressa? Porque, a cada momento que
deixamos de votar o Fust, perde-se dinheiro para os
investimentos sociais. A lei das privatizações não pre-
vê o retorno desse dinheiro, e só restam mais três
anos para cobrar o Fundo de Universalização do Ser-
viço de Telecomunicações.

Já perdemos mais de R$300 milhões, Sr. Presi-
dente. No ano passado, volto a dizer, o Governo dei-
xou de investir mais de R$300 milhões, porque esse
Fundo não foi aprovado. Esse recurso não retorna,
porque não teremos a condição de ampliar o prazo de
funcionamento do Fust. Portanto, venho à tribuna
hoje para registrar a necessidade da urgência dessa

votação e solicitar à Comissão de Infra-estrutura que
faça o debate necessário. O Ministro Pimenta da Vei-
ga já compareceu à Comissão de Assuntos Econômi-
cos. E, volto a dizer, o Ministro está disposto a deba-
ter, se necessário, na Comissão de Serviços de
Infra-estrutura. Contudo, que tenhamos condições de
agilizar o debate a fim de aprovarmos rapidamente o
Projeto de Lei da Câmara nº 60, que institui recursos
para universalizar as telecomunicações no País.

A proposta do Ministro Pimenta da Veiga é ou-
sada e pretende, em curto espaço de tempo, levar a
telefonia celular e a telefonia fixa para todas as locali-
dades do Brasil. Mas, sem os recursos, isso será um
sonho.

Já realizamos um grande debate, ao final do
ano passado, no qual houve um compromisso de par-
te das Lideranças do PMDB, do PSDB, do PFL, de to-
dos os Partidos de votar rapidamente o FUST ainda
no período de convocação extraordinária. Portanto, é
chegada a hora. Tenho certeza de que, com o Sena-
dor Roberto Saturnino, o projeto de lei está em mãos
honradas, que tem o compromisso de debater sim a
matéria, mas de votá-la rapidamente. Digo isso por-
que, a cada dia que os recursos do FUST não ingres-
sam no programa social, não é o País que ganha,
mas as grandes empresas internacionais que com-
praram o sistema durante a privatização. Os recur-
sos, não indo para o FUST, convertem-se em lucrati-
vidade para as empresas, sem que sejam aplicados
com a conotação social que acabei de registrar.

Assim, não há motivo para que não se vote, ain-
da na convocação extraordinária, uma matéria de alta
relevância social, principalmente para as áreas mais
distantes do País, que enfrentam extrema dificuldade
por não poder contar com telefonia, com comunica-
ção, com internet nas escolas, enfim, com um siste-
ma moderno, capaz de, no ano 2000, unir todos os
brasileiros e fazer com que a comunicação seja de-
mocratizada e tornada mais barata em todos os rin-
cões do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Com a
palavra o eminente Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores, não
temos dúvidas de que há muita incompreensão por par-
te da sociedade, em grande medida estimulada pela
mídia, quanto ao desenvolvimento das atividades do
Congresso Nacional. Qualquer exame objetivo dos re-
sultados obtidos durante o ano passado vai reconhecer
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que foi desempenhado, nas duas Casas do Congresso
Nacional, um trabalho sério e produtivo.

Temos a firme convicção, entretanto, Sr. Presi-
dente, de que a crítica é parte inerente e indispensá-
vel ao exercício da democracia. O Congresso Nacio-
nal, como qualquer outra instituição, de caráter público
ou privado, não só pode como precisa ter seu funcio-
namento permanentemente aperfeiçoado. O fato é
que a sociedade brasileira, que cresce não só em nú-
mero como em complexidade, exige um desempenho
cada vez mas eficaz da parte do Poder Legislativo.
Além de legislar sobre questões da maior relevância
para a vida dos cidadãos comuns, além de fiscalizar o
desempenho das atividades do Poder Executivo –
para citarmos apenas algumas de suas incumbências
constitucionais –, tem o Congresso Nacional a obriga-
ção de examinar o seu próprio funcionamento e propor
mudanças que o tornem mais racional, mais efetivo e
mais democrático. É essa capacidade de auto-reflexão
e de auto-aprimoramento que faz com que o Poder Le-
gislativo possa ser cada vez mais útil para a socieda-
de. A crítica externa, exercida especialmente pela im-
prensa escrita, falada e audiovisual, desempenha im-
portante papel nesse processo, mesmo com todas as
impropriedades, imprecisões e injustiças que possa vir
a cometer – e sabemos que efetivamente ela as come-
te.

Quem acompanha os trabalhos parlamentares
deve reconhecer a complexidade do processo legisla-
tivo e das demais atividades inerentes ao Congresso
Nacional. Além de ter que dividir o seu tempo entre as
atividades do plenário, das comissões permanentes
ou temporárias, de seu próprio gabinete e de seu par-
tido, o Parlamentar não pode perder o contato com a
população que ele representa. Refiro-me não apenas
às bases eleitorais no sentido estrito, que nele depo-
sitaram sua confiança, mas a toda a população cujos
direitos ele se comprometeu a defender. É certo que a
preocupação dos Parlamentares deve, necessaria-
mente, estender-se à totalidade da população brasi-
leira – mas essa preocupação começa com o povo do
Estado que lhes cabe representar no Congresso Na-
cional, de acordo com os princípios da democracia re-
presentativa. Observo que em nada altera este racio-
cínio o fato de que a Constituição Federal defina os
Deputados como representantes do povo, eleitos em
cada Estado e Território e no Distrito Federal, e os Se-
nadores como representantes dos Estados e do Dis-
trito Federal. Pois, o que são as unidades federativas
se delas retirarmos o povo? Por outro lado, o povo
brasileiro apresenta, naturalmente, problemas e inte-
resses diferenciados, de acordo com sua localização

geográfica, os quais devem ter expressão nas duas
Casas do Congresso Nacional.

A necessidade de manter contato com a popula-
ção do Estado que o elegeu, acompanhando a dinâ-
mica de sua vida política, social e econômica, é uma
preocupação permanente do Parlamentar que não
perde de vista a dimensão coletiva do mandato que
lhe foi concedido nas urnas. Estreitar o diálogo com as
suas bases eleitorais e com seus correligionários, ou-
vindo os anseios e as preocupações e apresentando
os esforços envidados no Congresso Nacional para
satisfazê-los, tudo isso é parte intrínseca e inerente às
atividades parlamentares. Tanto é assim que os Sena-
dores e Deputados Federais submetem-se, via de re-
gra, a uma rotina de deslocamentos constantes entre a
Capital do País e o Estado que representam. Essa roti-
na constitui um fator de desgaste físico e mental para o
Parlamentar. A conseqüência mais grave dessa práti-
ca, no entanto, é o encurtamento da semana de ativi-
dades parlamentares efetivamente produtivas, uma
vez que na segunda e na sexta-feira, apenas excepci-
onalmente, são realizadas sessões deliberativas.

Tal questão foi tratada de modo muito apropria-
do em editorial do jornal Zero Hora, de 10 de janeiro
do corrente ano. Constatada a situação que vimos de
expor, o editorialista ressalta que ”ainda não teve a
devida atenção e o merecido debate (...) a sugestão
que inovadoramente propõe que o mês de Deputados
e Senadores seja dividido em 20 dias em Brasília e 10
nas bases estaduais“. É justamente essa proposta
que queremos trazer à consideração dos nobres Se-
nadores. É bem possível que a mesma desperte rea-
ções iniciais de ceticismo, como sói ocorrer com to-
das as propostas que mudam os hábitos e as rotinas
já de há muito estabelecidas. Entretanto, a proposi-
ção que estamos apresentando para deliberação do
Congresso Nacional, na forma de proposta de emen-
da constitucional, permitiria, a nosso ver, um notável
ganho no que se refere à racionalização das ativida-
des parlamentares. Compreendendo-as em toda a
sua amplitude e diversidade, tal mudança inovadora
da rotina de trabalho dos membros do Congresso Na-
cional evitaria a atual dispersão de esforços, que faz
com que se acumulem inúmeras proposições à espe-
ra de deliberação. Teríamos, com a sua aprovação, a
realização de sessões deliberativas nos primeiros 20
dias de cada mês, em todos os seus dias úteis, po-
dendo os 10 dias restantes ser reservados para con-
tato dos Congressistas com suas bases eleitorais e,
ao mesmo tempo, às sessões não deliberativas do
Congresso Nacional.
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Isso não é tudo. Incorporamos à proposta de
emenda constitucional, que vamos apresentar, a pre-
ocupação, que vem sendo expressa por diversos Se-
nadores, em diminuir os períodos de recesso do Con-
gresso Nacional. Modificando o teor do art. 57 da
Constituição Federal, propomos que o período de re-
união do Congresso Nacional no primeiro semestre
se estenda de 05 de janeiro a 1º de julho, manten-
do-se como está o período de reunião no segundo se-
mestre, de 1º de agosto a 15 de dezembro. Dada a
grande necessidade de mudanças no arcabouço jurí-
dico da Nação, não há como sustentar os dilatados
prazos em vigência de recesso do Congresso Nacio-
nal. O resultado desta situação vem sendo a regulari-
dade das convocações extraordinárias, com o conse-
qüente aumento de despesas para o Erário, o que
vem, de fato, alarmando a opinião pública.

Sr. Presidente, julgo que tal proposição, bem
como outras que porventura venham a trazer inova-
ções para o funcionamento do Congresso Nacional,
devem ser examinadas com o espírito aberto e sem
preconceitos pelos Senadores e Deputados Federais.

Se fizermos um levantamento referente aos par-
lamentares de outras nações, constataremos que há
uma grande diversidade de soluções possíveis para o
seu modo de funcionamento, de acordo com as pecu-
liaridades de cada país e de seu sistema político. A
proposta que ora apresentamos, para a qual solicito a
atenção dos nobres Pares, já terá sido proveitosa se
provocar o aprofundamento do debate sobre o assun-
to, estimulando a busca de novas configurações para
a sistemática de trabalho do Congresso Nacional.

Algumas soluções, por serem extremamente
simples, freqüentemente não são consideradas como
o meio adequado para se enfrentarem problemas de
grande magnitude. Muitas vezes, entretanto, as res-
postas para questões complexas exigem uma simplifi-
cação radical. Entendemos que esse é o caso da pro-
posta que trazemos à apreciação dos ilustres Senado-
res, com o objetivo de racionalizar o desenvolvimento
das atividades parlamentares, permitindo a concentra-
ção de esforços e o aumento da sua eficácia.

Ao mesmo tempo, no momento em que se co-
memora o aniversário da Rádio Senado, enalteço sua
função e a da TV Senado, ambas divulgando de ma-
neira importante a ação do Congresso Nacional junto
aos cidadãos. Sugiro à Mesa do Senado que a TV Se-
nado, assim como a TV Câmara possam operar em
sinal aberto, de maneira que o cidadão comum possa
ter acesso, assim querendo, às transmissões das
nossas reuniões nas comissões, em plenário, nos de-
bates e nas audiências.

Portanto, Sr. Presidente, é preciso ousar mudar,
propor mudanças que sirvam para que o Congresso,
cada vez mais, se enalteça na opinião do cidadão co-
mum.

Quero, também, chamar a atenção para um pro-
jeto de resolução a que dei entrada no dia de hoje,
propondo uma alteração no Regimento Interno do Se-
nado, no que tange à designação do Relator para os
diversos projetos em tramitação na Casa.

O que se vê, hoje, é que não há um critério ade-
quado a não ser o da proporcionalidade dos partidos
que compõem cada Comissão e, com isso, existe um
verdadeiro acúmulo de projetos a ser relatados por dois
ou três Senadores em cada Comissão, enquanto que
outros Senadores não recebem qualquer projeto para
relatar, ou recebem um ou dois durante o ano todo.

Estou concluindo um levantamento e, exata-
mente por causa dele, estou apresentando este pro-
jeto de resolução, vazado nos seguintes termos:

Altera a redação do art. 126 do Regimento Inter-
no do Senado Federal:

Art. 126. A designação de Relator, in-
dependente da matéria e de reunião da co-
missão, será feita após sorteio, segundo crité-
rio de rodízio que permita a distribuição equâ-
nime de matérias entre todos os membros da
Comissão, e far-se-á em dois dias úteis após
o recebimento do projeto, salvo nos casos em
que este Regimento fixe outro prazo.

Por que isso, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Sena-
dores? Justamente, porque, nas Comissões, já está
assegurada a proporcionalidade dos partidos. Por-
tanto, os partidos de maior representação no Senado
têm maior participação nas Comissões.

Assim, a democratização da distribuição das re-
latorias pelos Senadores de maneira equânime e me-
diante sorteio, como se faz nos Tribunais, proporcio-
naria maior tranqüilidade e transparência à aprecia-
ção das diversas matérias. Nenhum partido grande
poderia reclamar, por exemplo, de que uma matéria
de alta relevância nacional pudesse eventualmente
ser relatada por um Senador de um partido pequeno,
porque, na hora da votação, o que iria prevalecer se-
ria a representação daquele partido de maior número
na Comissão. Portanto, a proposta visa justamente
ser mais um mecanismo de transparência e de demo-
cratização do funcionamento do Senado Federal.

Concluo meu pronunciamento, solicitando o
apoio dos nobres Pares, para que possamos efetiva-
mente proceder a uma transformação cada vez me-
lhor do funcionamento desta Casa.

Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. José Alencar, deixa a ca-
deira da presidência que é ocupada pelo Sr.
Luiz Otávio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Concedo a
palavra ao eminente Senador José Alencar. S. Exª
dispõe de 20 minutos.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ ALENCAR, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA DE 31-1-2000,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO OPORTU-
NAMENTE:

O Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Alencar.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Concedo
a palavra ao eminente Senador Luiz Otávio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, trago nesta noite um
assunto que poderá iniciar um grande debate nesta
Casa. Tenho certeza de que minha iniciativa proporci-
onará a todos os senhores a oportunidade de debater
o assunto, de refletir sobre um projeto interessante
encaminhado pelo Poder Executivo – pelas informa-
ções que tenho do Jornal do Senado –, em 1990,
que determina a oportunidade e define as ações de
prevenção dos problemas decorrentes do lançamen-
to de petróleo e de outras substâncias nocivas ao mar
e aos rios. O referido projeto entrará na pauta da con-
vocação extraordinária.

As atividades ligadas à ecologia e ao meio am-
biente são rentáveis. Foi criado o mercado de ações,
com fundo de investimentos para financiar projetos
nas áreas de meio ambiente e de ecologia, que serão
negociadas inclusive nos bancos e nas Bolsas de Va-
lores. Juntar o capital com o meio ambiente será uma
oportunidade ímpar que o Brasil terá daqui para fren-
te. A oficialização dessa atividade foi iniciada na se-
mana passada. Porém, o acidente ocorrido na Baía
de Guanabara chama a atenção não só de nós Sena-
dores, Parlamentares, mas do Brasil e do mundo.

Em especial, chamou a atenção da Amazônia o
que ocorreu na Baía da Guanabara. Todos vimos,
pela televisão, jornais e revistas o grande acidente e
suas repercussões, que criou uma situação de pavor
na população, principalmente, entre os que vivem da
atividade pesqueira – que ficaram sem o seu sustento
– e entre os turistas.

Já foram investidos alguns milhões na despolui-
ção da Baía da Guanabara, mas, praticamente, foi
perdido todo o investimento. Será preciso iniciar-se
um novo processo de despoluição.

Faço um alerta, não só à Petrobrás, mas tam-
bém ao Ministro das Minas e Energia, Rodolpho Tou-
rinho Neto. S. Exª é diligente, trabalhador e tem fo-
mentado condições necessárias ao desenvolvimento
da área. Chamo a atenção, principalmente da direção
da Petrobrás, para esse grande acidente.

Foi noticiado pela mídia que um milhão e trezen-
tos mil litros de óleo Diesel foram jogados na Baía da
Guanabara. Na Amazônia, as barcaças que transpor-
tam petróleo são de mil e quinhentas toneladas. Ou
seja, um milhão e trezentos mil litros são transporta-
dos em cada comboio na Amazônia. Existem cente-
nas de embarcações fazendo esse transporte.

Todos sabem que no Amazonas, em Urucu, há
grande reserva de petróleo e de gás que hoje é explo-
rada pela Petrobrás. A minha preocupação e a dos
amazônidas, do povo do meu Estado é que essas
centenas de embarcações são antigas, estão obsole-
tas, e há recursos do Fundo da Marinha Mercante
para renovação da frota, para trazer novas tecnologi-
as, a exemplo dos países desenvolvidos, que são
obrigados, pela legislação, a cumprir certas exigênci-
as no transporte de combustível; essas embarcações
deveriam ter casco duplo, bicasco, como é chamado,
o que evitaria um vazamento como esse que ocorreu.

Imaginem se esse acidente tivesse acontecido na
Amazônia, onde os rios são caudalosos e as corrente-
zas, fortes. Centenas de embarcações desse porte,
faço questão de registrar, transitam por lá transportando
petróleo. Milhares de embarcações transportam passa-
geiros, transportam cargas. Mais de 70 mil embarca-
ções transitam no rios amazônicos. Pasmem V. Exªs – e
aí o nosso cuidado –, porque lá está a grande reserva
mineral, biológica, e, não nos podemos esquecer, de
água potável. É a água a grande cobiça dos países de-
senvolvidos, dos países ricos, porque a reserva de
água potável do Planeta está na Amazônia. Dessa for-
ma, trago ao debate esta minha reflexão.

O Fundo da Marinha Mercante, só no mês de
dezembro, tinha mais de R$500 milhões para serem
aplicados na renovação da frota. Neste ano, teremos
mais de R$1 bilhão no Fundo da Marinha Mercante
para sua ampliação e renovação. É importante desti-
nar parte desses recursos para renovar, modernizar,
ampliar a frota que transporta o petróleo na Amazô-
nia. Um acidente como esse acarretará o total aban-
dono da Região.
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Ouvi hoje o pronunciamento do Senador Jeffer-
son Péres, que até evita criticar a Petrobrás, com re-
ceio de que se esteja falando em privatização ou algo
mais. Não tem nada a ver com isso. Se não fosse a
Petrobrás, seria a Shell, a Ipiranga ou quem quer que
explore e transporte nosso petróleo. Na condição de
amazônida, com a convivência, o conhecimento e a
razão, trago a esta Casta este assunto, que realmen-
te deve ser debatido oportunamente.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – V. Exª me
permite um aparte?

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Concedo o
aparte ao Senador Moreira Mendes.

O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Eminente
Senador Luiz Otávio, V. Exª toca num assunto de
grande importância para a Região Amazônica. Vivo
no Estado de Rondônia, que faz parte da Amazônia,
onde a navegação fluvial é de extrema importância.
Sou testemunha viva de que realmente o que foi dito
é absoluta verdade. O risco acarretado pelas embar-
cações que hoje navegam por nossos rios é algo mui-
to sério. E faço aqui dois pequenos comentários: o
primeiro deles é que visitei, por duas vezes, a provín-
cia petrolífera de Urucu, no seio da Floresta Amazôni-
ca, e ali testemunhei um exemplo de preservação da
natureza desenvolvido pela Petrobrás, no sentido de
se evitarem riscos como esse ocorrido, lamentavel-
mente, na Baía de Guanabara. Lá, a Petrobrás já con-
seguiu o Certificado ISO 9000 pela excelência de seu
trabalho de preservação da natureza, mas o alerta de
V. Exª tem muito fundamento, porque, a bem da ver-
dade, 90% ou mais dessas embarcações que trans-
portam petróleo não são da Petrobrás, são de propri-
edade privada, são de empresas de navegação que
talvez não tenham a mesma responsabilidade que
tem a Petrobrás com o meio ambiente na província de
Urucu. Muito bem lembrado! Que sirva isso de alerta
para as autoridades brasileiras, para a Marinha Mer-
cante, mas sobretudo para as autoridades dos Esta-
dos e da Marinha brasileira, que faz o serviço de fisca-
lização por meio das Capitanias dos Portos dessa
imensa Amazônia. Isso tudo é muito sério. Se tiver-
mos um desastre como esse da Baía de Guanabara
num dos rios da Amazônia, seguramente passare-
mos centenas de anos para recuperar o prejuízo. Por-
tanto, felicito V. Exª pela lembrança, e o faço também
em nome da Senadora Heloisa Helena, que comenta-
va comigo sobre a importância do tema levantado por
V. Exª neste fim de tarde.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Ilustre Sena-
dor Moreira Mendes, V. Ex.ª complementa meu pro-
nunciamento e se refere a um trabalho exemplar rela-

tivo ao meio ambiente, desenvolvido pela Petrobrás
na área de exploração de Urucu.

No entanto, como V. Exª disse, estamos real-
mente falando do transporte desses produtos, não só
daquele combustível consumido hoje pela Região
Amazônica, mas daquele que surge agora como fon-
te de reserva, gerando emprego e renda no meu
Estado e em toda a Região Amazônica.

Portanto, fica aqui minha preocupação e o meu
alerta ao Presidente Fernando Henrique, que encami-
nha ao Senado Federal um projeto tão importante,
mas que também, na condição de Presidente da Re-
pública, tem no Executivo as prerrogativas de libera-
ção de recursos que existem especificamente para
esse fim, sendo necessária apenas a determinação
de Sua Excelência para que parte desses recursos
alocados para a renovação da Marinha Mercante bra-
sileira seja destinada à modernização e renovação
das embarcações da Amazônia, que transportam es-
pecialmente o petróleo, gerando emprego e renda e
evitando um grave e sério problema no futuro.

Quanto ao trabalho feito pela Petrobrás e princi-
palmente pela Marinha brasileira em nossa região, o
reconhecimento não é meu, mas de toda a população
amazônida. A Marinha e as missões religiosas estão
em todos os momentos nos rincões mais distantes.

A Marinha participa da formação profissional
dos nossos tripulantes e marinheiros, não só da mari-
nha de guerra como também da marinha mercante,
promove a segurança da navegação nas nossas 200
milhas no que se refere à pesca submarina no litoral
da Amazônia e, em especial, do Pará e da Região
Nordeste , faz a sinalização náutica dos nossos rios,
por meio de seu serviço de sinalização náutica, e
seus fuzileiros promovem a segurança em nossos
portos. Além disso, merece destaque o atendimento à
população ribeirinha pelos navios-hospitais.

Por tudo isso, sentimo-nos honrados com a Ma-
rinha brasileira e somos gratos a ela pelo trabalho re-
alizado na Região Amazônica. No entanto, estamos
preocupados com a modernização da frota mercante
e, principalmente, das barcaças que transportam o pe-
tróleo. Sabemos que existem recursos destinados a
esse fim, mas que normalmente não chegam à Ama-
zônia. Os recursos do PAI, por exemplo, criado pelo
BNDES, nunca chegaram à Amazônia. Sempre foram
muito limitados, havia muitas dificuldades, muita buro-
cracia, além do fato de o Nordeste, competitivo tam-
bém, defender sua Bancada. Eu diria até que ouvi da-
qui o pronunciamento de um Colega dizendo que o Se-
nador Fernando Bezerra, hoje nosso Ministro da Inte-
gração Nacional, conseguiu reduzir as taxas do FNO,
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utilizadas pelo Banco da Amazônia, e do Fundo Consti-
tucional do Nordeste. Por que não se adota a mesma di-
retriz para o PAI? Talvez assim os recursos sejam libe-
rados para a Amazônia e o Fundo Constitucional do
Norte e o do Nordeste tenham as mesmas condições.

Encerro o meu pronunciamento reafirmando a
importância de refletirmos sobre as condições do
transporte de petróleo na Amazônia, para que não
ocorra um acidente de proporções muito maiores do
que aquele da Baía de Guanabara.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Para uma

comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre
Senador Moreira Mendes.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a demissão
de funcionários públicos de Rondônia continua repercu-
tindo não só no Estado, com o aproveitamento político
da situação por parte de setores contrários à adminis-
tração e das quase 10 mil pessoas demitidas, mas tam-
bém na imprensa dos maiores centros do País.

Em ano político, a publicidade de dramas como
o que vivencia o meu Estado é uma faca de dois gu-
mes, por colocar mais tinta onde o bom-senso pede
que seja apagada. De um lado, os políticos demago-
gos, explorando o drama daqueles despedidos, pro-
metendo-lhes, além do paraíso, o retorno ao trabalho,
o que do ponto de vista legal não será possível; de ou-
tro lado, a absoluta maioria da população, apoiando a
medida, embora entendendo-a dolorosa, porque ela
estabelece justiça para com a população do Estado.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Ilustre
Senador Moreira Mendes, interrompo V. Exª, para
prorrogar de ofício a sessão, a fim de que possa con-
cluir seu pronunciamento.

Está prorrogada a sessão por 10 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Muito

obrigado, Sr. Presidente, pela consideração.
A população apóia, porque o Estado deixa de ser

autofágico, gastando consigo tudo aquilo que arreca-
da, e passa a distribuir melhor a sua pouca riqueza.

O jornal O Estado de S.Paulo de sábado últi-
mo, do qual lerei alguns trechos, retrata essa questão
com muita propriedade. Diz o texto:

”O Governador José Bianco, de Ron-
dônia, rompeu o maior tabu da administra-
ção pública brasileira: sem esperar a apro-
vação da Lei de Responsabilidade Fiscal,
demitiu, de uma só vez, 10 mil funcionários,
o equivalente a 30% do quadro de servido-
res estaduais. Só com o funcionalismo, o

Estado vinha gastando 87% da receita líqui-
da, quando a Lei Camata não admite mais
do que 60%. A folha de pagamento mais a
amortização da dívida estadual consolidada
pela União superavam em mais de R$1 mi-
lhão a receita do Estado. (...) A solução,
portanto, por mais dolorosa que tenha sido
para os demitidos e suas famílias“ – com a
qual concordo –, ”não podia ser outra – mor-
mente ante a perspectiva da entrada em vi-
gor da Lei de Responsabilidade Fiscal. (...)

A responsabilidade por esse estado de coisas, é
preciso ressaltar, não é dos funcionários. A culpa
cabe, inteiramente, aos políticos que transformaram o
serviço público em cabide de empregos, onerando as
finanças do Estado além dos limites do suportável. E
o remédio para tal situação é amargo para as pesso-
as que, de repente, perdem um emprego no qual se
julgavam estáveis, embora seja absolutamente indis-
pensável do ponto de vista do interesse público.“

Diz ainda a matéria, Sr. Presidente, que o Gover-
nador ”deixa claro que o seu compromisso – conseqüên-
cia dos votos que recebeu nas urnas – é com o
bem-estar de todos os habitantes de seu Estado e não
apenas com o de um certo número de servidores públi-
cos“.

A nota continua elogiando, em última análise, a
atitude corajosa tomada pelo Governador José Bianco,
embora sentindo o drama e o transtorno causados a es-
sas milhares de famílias, que se viram no desemprego.

As medidas tomadas pelo Governador José Bi-
anco falam por si, não carecem de advogados. Em
nota oficial da Comissão Executiva Regional do PFL,
seus signatários – entre os quais me incluo – lem-
bram que as demissões não discriminaram nenhum
dos hóspedes da inflacionada folha de pagamento,
atendendo aos ditames da lei, para poder enquadrar
o Estado nos limites de 60% da sua receita líquida.

Para que fique bem claro, entre outras razões já
por mim levantadas desta tribuna, a decisão tomada
agora foi também para cumprir compromissos assu-
midos em nome do Estado, junto à União, pelo
ex-Governador Valdir Raupp.

Se volto a bater na tecla que aponta esse cida-
dão como a maior fraude administrativa que Rondô-
nia conheceu nesses curtos anos da sua emancipa-
ção política, com toda certeza não é por gosto, mas
para lembrar a um País que hoje está tomando co-
nhecimento de Rondônia, pela coragem de seu Go-
vernador de demitir funcionários públicos, que o Esta-
do só chegou a esse ponto graças ao desqualificado
Governo anterior.
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A urgência de administrar e eliminar o caos le-
gado por Valdir Raupp, elemento ligado ao PMDB e
ao PSDB local, foi o principal somatório para se che-
gar à alternativa que nenhum brasileiro gostaria de
passar: o da demissão de milhares de funcionários
que, realmente, concorreram com seu trabalho e ab-
negação, ao longo de vários anos, para a manuten-
ção da máquina oficial do Estado.

Mas isso não é tudo, Sr. Presidente. Ao ser colo-
cado como um Governador exemplo de responsabilida-
de a todos os gestores do dinheiro público, José Bianco
atraiu para si o coro que uiva contra a chegada do Sol.
Por medrar na sombra, o séquito de aproveitadores que
ficou órfão com o término do Governo Raupp agora in-
sufla servidores e demais setores envolvidos na recu-
peração da administração pública, levada a bom termo
pela coragem e vontade política do Governador.

É desse escaninho nebuloso que saiu a resis-
tência às alternativas para minimizar as conseqüênci-
as das demissões, tais como licença remunerada de
40% do salário e redução da jornada de trabalho.
Entretanto, nenhuma das duas propostas foi aceita
pelos sindicalistas.

Para finalizar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, por certo o povo de Rondônia será o maior cre-
dor dessas medidas. O Estado vai economizar dinhei-
ro. Mas o que dizer do resto? Sessenta e nove por
cento da receita continuará comprometida com a fo-
lha de pagamento mais as amortizações da dívida es-
tadual junto à União. Porém, o Governo pretende au-
mentar a sua arrecadação, e o Executivo de Rondô-
nia deu um grande passo.

Resta, agora, que os demais poderes do Estado,
assim como os Municípios, façam também a sua parte.
Que a classe política de Rondônia, entendendo o mo-
mento de dificuldade por que passa o Estado, também
se some nessa cruzada, no sentido de que todos juntos,
irmanados, encontremos meios para alavancar o de-
senvolvimento do Estado, com a geração de mais em-
prego e renda, de forma a poder absorver todo esse
contingente hoje dispensado do serviço público, com in-
centivos a novos investimentos, enfim, meios e solu-
ções que levem Rondônia ao seu grande destino.

Fica aqui também o apelo ao Governo Federal
para que entenda este momento e faça investimentos
maciços no Estado, porque deles necessita a sua po-
pulação.

Como já disse anteriormente, a hora é de somar
e não de dividir. É esse o pensamento que registro
nesta tarde, e o faço sem demagogia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Sobre a
mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Luiz Otávio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 19, DE 2000

Disciplina o fornecimento de energia
elétrica à agricultura irrigada, às glebas
que façam parte de programas de reforma
agrária ou que tenham área total de até
dez hectares e dá outras providências.

Art. 1º É assegurado o fornecimento de energia
elétrica nas condições previstas nesta lei às pessoas
físicas ou jurídicas que praticarem agricultura irrigada
no território nacional e que, para esse fim, sejam re-
gistradas como irrigantes no Ministério da Agricultura.

Art. 2º O registro a que se refere o artigo anterior
será requerido pelo produtor interessado junto ao Mi-
nistério da Agricultura perante qualquer órgão a ele
vinculado em funcionamento no estado onde esteja
localizado o estabelecimento produtor a registrar, e
será deferido em oito dias a contar da data em que o
requerimento seja apresentado, salvo se, em qual-
quer tempo, fiscalização daquele ministério constatar
que a prática de irrigação não é ou deixou de ser usa-
da no estabelecimento.

Art. 3º Até que seja expedito o certificado de
concessão do registro a que se referem os arts. 1º e
2º acima, a cópia do requerimento devidamente pro-
tocolado pelo órgão do Ministério da Agricultura que o
receber substituirá o aludido certificado, para todos
os fins previstos na presente Lei.

Art. 4º A energia elétrica será fornecida ao irri-
gante mediante o pagamento de tarifa corresponden-
te ao preço pago pela empresa distribuidora à gera-
dora ou à transportadora de energia, acrescido de
15% (quinze por cento).

§ 1º Após a apresentação do pedido de registro
do seu estabelecimento junto ao Ministério da Agri-
cultura, o interessado comunicará à empresa distribu-
idora de energia elétrica na área onde estiver localiza-
do para as providências que forem necessárias à efe-
tiva adoção do regime tarifário instituído nesta lei.

Art. 5º A Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) e o Ministério da Agricultura poderão, con-
junta ou separadamente, fiscalizar em qualquer tem-
po o estabelecimento beneficiário da tarifa a que se
refere o artigo anterior, excluindo-se do registro da
condição de irrigante e, conseqüentemente, do regi-
me tarifário de que trata esta lei, caso seja comprova-
da a inexistência ou paralisação das atividades de irri-
gação no estabelecimento fiscalizado.
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Art. 6º Independente de praticarem ou não irri-
gação, terão direito ao pagamento da tarifa prevista
no artigo 4º as glebas que façam parte de progra-
mas de reforma agrária ou que tenham uma área to-
tal de até 10 (dez) hectares.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto tem como objetivo assegu-
rar condições de competitividade à agricultura irriga-
da no País, cujos produtos devem confrontar-se no
mercado mundial com os de outros países produto-
res.

Situação desigual em relação a muitos países,
desfavorável do ponto de vista dos custos de produ-
ção, associada à abertura do mercado nacional, vem
determinando a perda de espaço pelos nossos produ-
tores dentro do próprio mercado do Brasil.

Do ponto de vista da modernização da estru-
tura produtiva nacional, os custos atuais da energia
elétrica estão embaraçando precisamente a expan-
são da agricultura de alta tecnologia, já que nos
seus setores menos desenvolvidos o consumo de
energia elétrica representa um custo irrelevante.

Do ponto de vista das empresas distribuidoras
de energia elétrica não há porque cogitar de perda
de receita, porquanto a maior perda decorre exa-
tamente da paralisação paulatina das atividades
de irrigação em virtude dos elevados custo de
energia elétrica. Os irrigantes que tiveram de
abandonar a atividade não estão comprando ener-
gia. Os agricultores cujas terras poderiam ser irri-
gadas e que não ingressam na atividade em face
dos elevados custos da energia, também não são
consumidores.

A redução da tarifa daquela energia que está
deixando de ser comprada não pode ser considera-
da uma redução de receita.

A extensão da tarifa especial cuja instituição é
aqui proposta às unidades rurais integradas em
projetos de reforma agrária ou com área total de
até dez hectares, do mesmo modo, abre a possibili-
dade de incorporação ao mercado de energia elé-
trica de grande número de novos consumidores, o
que contribuirá para aumentar o faturamento das
empresas distribuidoras.

Assegurando-se, como se faz na proposição
ora submetida ao Congresso Nacional, que, ao pre-
ço pago pelas empresas distribuidoras pela energia

elétrica que recebem, seja acrescida uma taxa de
administração de 15% (quinze por cento), se estará
garantindo que o preço da energia ao irrigante e ao
pequeno proprietário rural, embora menor do que o
atual, continue proporcionando a lucratividade do
seu fornecimento, não comprometendo, portanto o
equilíbrio financeiro dessas empresas, inegavel-
mente importantes para o desenvolvimento do
País.

Brasília, 31 de janeiro de 2000. – Senador Ge-
raldo Melo.

(Às Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania e de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 7, DE 2000

Altera a redação do art. 126 do Regi-
mento Interno do Senado Federal.

O Senado Federal resolve:

Art. 1º O art. 126 do Regimento Interno do Se-
nado Federal passa a viger com a seguinte reda-
ção:

“Art. 126. A designação de relator, in-
dependentemente da matéria e de reunião
da comissão, será feita após sorteio, segun-
do critério de rodízio que permita a distribui-
ção equânime de matérias entre todos os
membros da comissão, far-se-á em dois
dias úteis após o recebimento do projeto,
salvo nos casos em que este regimento fixe
outro prazo.” (N.R.)

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

Justificação

O Regimento Interno do Senado Federal deter-
mina, em seu art. 89, que compete ao Presidente da
comissão designar os relatores para as matérias,
mas não estabelece um critério para distribuição des-
sas matérias nas comissões. Ao tratar das comissões
e da direção das mesmas, estabelece duas condi-
ções que devem ser observadas pelo Presidente na
designação dos relatores: a proporcionalidade das re-
presentações partidárias ou dos blocos partidários
existentes na comissão e a alternância entre os seus
membros, conforme dispõe o art. 126:

“Art. 126. A designação de relator, in-
dependentemente da matéria e de reunião
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da comissão, obedecerá à proporção das
representações partidárias ou dos blocos
parlamentares nela existentes, será alterna-
da entre os seus membros e far-se-á em
dois dias úteis após o recebimento do proje-
to, salvo nos casos em que este regimento
fixe outro prazo.”

Na prática, o que se observa é a ausência de um
critério formal de distribuição, que tem acarretado, na
maioria dos casos, sobrecarga de trabalho para al-
guns senadores, além de privilegiar blocos partidários
de maior representação, em geral com matérias que
envolvem assuntos polêmicos e de maior interesse
da sociedade. De fato, a obediência à proporcionali-
dade entre as representações partidárias acaba refor-
çando o peso político dos partidos maiores, em detri-
mento das minorias, não permitindo a participação
igualitária dos senadores em todas as atividades le-
gislativas.

Para alterar essa situação, estou propondo
duas modificações no art. 126 do Regimento Interno
desta Casa: uma, introduzindo o critério de sorteio,
para distribuição das matérias nas comissões; a ou-
tra, eliminando, do referido artigo, o critério de propor-
cionalidade das representações partidárias, porque
essa representação já está assegurada na composi-
ção das comissões.

Com essas modificações, para as quais conto
com o apoio dos demais senhores senadores, espero
contribuir para democratizar a escolha dos relatores
dos projetos que tramitam nas comissões (a exemplo
do que é observado nos tribunais superiores, como o
Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior de
Justiça), e colaborar no processo, necessário e per-
manente, de democratização da atividade legislativa.

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2000. – Se-
nador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Os proje-
tos que acabam de ser lidos serão publicados e reme-
tidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (José Alencar) – Não há
mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa ordi-
nária de amanhã, 1º de fevereiro, a realizar-se às 14
horas e 30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 15-A, DE 1998

Segundo dia de discussão, em 2º turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 15-A, de 1998
(Substitutivo nº 627/98, na Câmara dos Deputados),
tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião
Amin, que altera o inciso VII do artigo 29 da Constitui-
ção Federal (limite de gastos com legislativos munici-
pais),

Parecer sob nº 12, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres, oferecendo a Redação para o se-
gundo turno.

– 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II, do

Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 34, de 2000)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 57, de 1999 (nº 4.811/98, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
disciplina o regime de emprego público do pessoal
da administração federal direta, autárquica e fun-
dacional, e dá outras providências, tendo

Parecer favorável, sob nº 32, de 2000, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Romeu Tuma.

À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.

– 3 –

REQUERIMENTO Nº 35, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
35, de 2000, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, solicitando a tramitação conjunta das Pro-
postas de Emenda à Constituição nºs 67 e 96, de
1999, por versarem sobre o mesmo assunto.

O SR. PRESIDENTE (José de Alencar) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 38
minutos.)
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Pa.recer N.O 16, de 2000, da Comissão de Re
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o Projeto de Resolução n.o 5, de 2000, que autoriza a 
contratação de operação de crédito externo no valor 
equivalente a até US$II,OOO,OOO.OO, de principal, entre 
a República Federativa do Brasil e o Banco Interameli
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candidaturas, o exame laboratorial que menciona. À Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão 
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ma de Recuperação Fiscal - Refis. .. . 

Regozijo pelo sucesso da negociação junto ao 
Governo Federal, para complementação das carreiras tí-
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