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Parecer n.o 148, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 214, de 
1999, (n.o 60/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura 
de Araçatuba Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Araça
tuba, Estado de São Paulo. Seno Romeu Tuma........ 

Parecer n.o 149, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 259, de 
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1999 (n.o 134/99, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Fundação Universitá
ria de Rádio e Televisão para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na <:idade de 
Araraquara, Estado de São Paulo. Seno Romeu Tuma...... 

Parecer n.o 150, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 261, de 
1999 (n.o 146/99, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Jor
nal Cidade Bauru Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Bau
ru, Estado de São Paulo. Seno Gerson Camata .. 

Parecer n.o 151, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 25, de 
1994 (n.o 334/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Pa
nati Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Patos, Estado da Paraíba. 
Seno Ney Suassuna . 

Parecer n.o 152, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 66, de 
1994 (n.o 243/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Ara
guaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Brasília, Distrito 
Federal. Seno Luiz Estevão .. 

Parecer n.o 153, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 77, de 
1995 (n.o 318/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Tre
ze de Junho Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Mantena, 
Estado de Minas Gerais. Seno Francelino Pereira .. 

Parecer n.o 154, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 111, de 
1995 (n.o 312193, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Di
fusora São Patrício Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Ceres, 
Estado de Goiás. Seno lris Rezende .. 

Parecer n.o 155, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 184, de 
1995 (n.o 104/95, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Alto 
Piranhas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Cajazeiras, Estado da 
Paraíba. Seno Ney Suassuna . 

Parecer n.o 156, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 186, de 
1995 (n.o 102/95, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Goi
atuba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás. 
Seno Iris Rezende .. 

Parecer n.o 157, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 5, de 
1996 (n.o 138/95, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Bela 
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Vista Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Bela Vista, Estado de Mato 
Grosso do Sul. Seno Lúdio Coelho . 

Parecer n.o 158, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. o 50, de 
1996 (n. o 215/95, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a outorga deferida à Rádio Encruzi
Ihadense Ltda. para explorar serviço d.!radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Encruzilhada do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul. Seno EIIlllia Fernandes..... 

Parecer n.o 159, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 56, de 
1999 (n.o 670/98, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada ao Sistema 
Transrio de Comunicação Ltda. para explorar serviço de . 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Seno Artur 
da Távola . 

Parecer n.o 160, de 2000, da Comissão de Educa
oção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 81, de 

1999 (n.o 673/98, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e 
Televisão Bandeirantes Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Salvador, 
Estado da Bahia. Seno Djalma Bessa . 

Parecer n.O 161, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 156, de 
1999 (n. o 738/98, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rede Mi
neira de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Seno Fran
celino Pereira . 

Parecer n.O 162, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 157, de 
1999 (n. o 739/98, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Rádio Araguaia 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda curta na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Seno 
Iris Rezende . 

Parecer n.O 163, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 177, de 
1999 (n.o 19/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Ita
petininga Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Itapetininga, Estado 
de São Paulo. Seno Artur da Távola . 

Parecer n.o 164, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 192, de 
1999 (n.o 68/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Dinâmica de 
Santa Fé Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Santa Fé do Sul, Esta
do de São Paulo. Seno Djalma Bessa . 

Parecer n.o 165, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.O 201, de 
1999 (n.o 35/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade 
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de Campinas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Campinas, 

198 Estado de São Paulo. Seno Romeu Tuma . 205 
Parecer n.o 166, de 2000, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 216, de 
1999 (n.o 86/99, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Ajuricaba Ltda. 
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. Seno 

199 Gilvam Borges . 206 
Parecer n.o 167, de 2000, da Comissão de Educa

ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 218, de 
1999 (n.o 126/99 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão da Rádio Mundial S/A 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
neiro. Seno Artur da Távola . 206 

200 oParecer n. 168, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 221, de 
1999 (n.o 145/99, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão deferida à RBN - Rede 
Brasil Norte de Televisão Ltda. para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Manaus, 
Estado do Amazonas. Seno Gilvam Borges .. 207 

01 oParecer n. 169, de 2000, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 232, de 
1999 (n.o 111199, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão da Fundação Nossa Se
nhora Aparecida para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Aparecida, Estado 
de São Paulo. Seno Lúcio Alcântara . 208 

Parecer n.o 170, de 2000, da Comissão de Educa202 oção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 233, de 
1999 (n.o 112/99, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Mo
rada do Sol Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Araraqua
ra, Estado de São Paulo. Seno Romeu Tuma .. 209 

Parecer n.o 171, de 2000, da Comissão de Educa202 
Oção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 234, 

de 1999 (n.o 113/99, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Emissora Vanguarda Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Sorocaba, Estado de São Paulo. Seno Romeu Tuma.... 210 

Pareceres nas 172 e 173, de 2000, da Comissão 203 
de Constituição, Justiça e Cidadania, ao PLC na 40, de 
1998. Seno Romeu Tuma .. 246 

Parecer na 174, de 2000, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, ao PLC na 27, de 1999. Seno 
Edison Lobão .. 249 

Parecer na 175, de 2000, da Comissão de Consti
204 tuição, Justiça e Cidadania, ao PLC na 27, de 1999. Seno 

Edison Lobão . 250 
Parecer na 176, de 2000, da Comissão de Assun

tos Sociais, ao PLC na 27, de 1999. Seno Juvêncio da 
Fonseca . 251 
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Parecer n° 177, de 2000, da Comissão Diretora, 
apresentando a redação fmal do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 292, de 1999. Seno Carlos Patrocínio . 

Parecer n° 178, de 2000, da Comissão Diretora, 
apresentando a redação fmal do Projeto de Decreto Le
gislativo nO 37, Seno Carlos Patrocínio .. 

Parecer n° 179, de 2000, da Comissão de Educa
ção sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 59, de 1999. 
Seno Marina Silva. .. 

Parecer n° 180, de 2000, apresentando redação fi
nal do Projeto de Resolução n° 19, de 2000. Seno Carlos 
Patrocínio . 

Parecer n° 181, de 2000, da Comissão Diretora, 
apresentando a redação fmal do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 54. Seno Carlos Patrocínio .. 

Parecer n° 182, de 2000, da Comissão Diretora, 
apresentando a redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo nO 97. Seno Carlos Patrocínio .. 

Parecer n° 183, de 2000, da Comissão Diretora, 
apresentando a redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo n° 35. Seno Lúdio Coelbo . 

Parecer n° 184, de 2000. da Comissão Diretora, 
apresentando a redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo nO 36. Seno Lúdio Coelho .. 

Parecer n.o 185, de 2000, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emen
da à Constituição n.o 37, de 1999, tendo como 1° signa
tário o Senador Roberto Requião, que cria o Conselho 
Nacional de Justiça. Seno Jefferson Péres . 

Parecer n.o 186, de 2000, da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.o 32, de 1999, de autoria do Senador José Ro
berto Anuda, que altera o art. 61 do Decreto-Lei n.o 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Seno 
Álvaro Dias . 

Parecer n.o 187, de 2000. da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 258, de 
1999, de autoria do Senador Gilvam Borges, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora 
nos casos de mutilação pós-cirúrgica e de defeitos físi
cos. genéticos ou decorrentes de acidentes de trabalho. 
Seno Marluce Pinto .. 

Parecer n.o 188, de 2000, da Comissão de Assun
tos Econômicos. sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 
401. de 1999. de autoria do Senador Emandes Amorim. 
que concede isenção de contribuição social para o pro
dutor rW'al e altera a alíquota do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS incidente sobre a remunera
ção de empregados rurais e dá outras providências. Seno 
Jefferson Péres . 

Parecer n.o 189, de 2000, da Comissão de Assun
tos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n.o 
470, de 1999, de autoria do Senador Álvaro Dias, que 
altera o art. 11 da Lei n.o 4.380, de 21 de agosto de 
1964, com vistas a fmanciar a construção ou aquisição 
de moradia nas áreas rurais. Seno Jefferson Péres .. 

Parecer n.o 190, de 2000, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre as Emendas da Câmara dos Deputa-
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321 

352 

355 

356 

375 

375 

dos ao Projeto de Lei do Senado n.O 64, de 1996, de au
toria do Senador Ney Suassuna, que resu'inge a venda 
de esteróides ou peptídeos anabolizantes, e dá outras 
providências. Seno Maria do Carmo Alves. 

Parecer n.o 191, de 2000, da Comissão de Assun
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 
31, de 1995 (nO 1.681/91, na Casa de origem). quedá 
nova redação ao § lOdo art. 239 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Seno Moreira Mendes . 

Pareceres nOs 192 e 193, de 2000. das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania. e de 
Assuntos Sociais. respectivamente, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara nO 34, de 1999 (n.o 4.767/98, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que estabelece normas gerais e critérios bá
sicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzi
da e dá outras providências. Seno Lúcio Alcântara ...... 

Pareceres n.os 194 a 197, de 2000, da Mesa do 
Senado Federal, sobre os Requerimentos n.os 62,66.67 
e 69, respectivamente, de autoria dos Senadores Geraldo 
CâJldido. Eduardo Suplicy e Amir Lando, respectiva
mente, solicitando informações a Ministros de Estado. 
Seno Nabor Júnior . 

444 

447 

451 

465 

POLÍCIA FEDERAL 

389 
Indignação diante da carência de funcionários da 

Polícia Federal no aeroporto de São Paulo, causando 
constrangimento aos estrangeiros que visitam o País. 
Seno Eduardo Suplicy .. 254 

406 PRÊMIO 

415 

Convite para a solenidade de entrega do prêmio 
Luís Eduardo Magalhães, a realizar-se na próxima quin
ta-feira. na Câmara dos Deputados. Seno Hugo Napo
leão .. 

Satisfação com a premiação do Troféu Ow·o Mé
rito Logista 1999, concedid,o ao jornal Gazeta do Povo 
do Estado do Paraná. Seno Alvaro Dias .. 

346 

493 

I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

425 

Projeto de Decreto Legislativo n.o 45, de 2000, 
que convoca plebiscito sobre a desestatização das hidre
létricas. Seno Heloísa Helena .. 022 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

435 

Proposta de Emenda à Constituição n.o 11, de 
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Ber
nardo Cabral, que dá nova redação ao inciso I do § 1° 
do art. 73 da Constituição Federal. Seno Bernardo Ca
bral. .. 348 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 

projeto de Lei do Senado n.o 52, de 2000, que 
proíbe o uso de propag~nda e pU,blicidade em l~vr~s 
didáticos, de todos os wvelS, e da outras providencI
as. Seno Artur da Távola . 

Projeto de Lei do Senado n.o 53, de 2000 
Complementar, que cria reserva do Fundo de Partici
pação dos Estados e do Distrito Fe~eral - FPE, para 
as Unidades da Federação que abngarem, em seus 
territórios, unidades de conservação da natureza e 
terras indígenas demarcadas. Seno Marina Silva . 

Projeto de Lei do Senado n. o 54, de 2000, que 
autoriza o Poder Executivo a estimular a criação de 
Fundos de Responsabilidade Social e dá outras provi
dências. À Comissão de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa. Seno Mozarildo Cavalcanti . 

Projeto de Lei do Senado n° 55, de 2000, que 
inclui os §§ 50 e 60 no art. 70 da Lei n.O 9.294, de 
1996, que dispõe so bre as restrições ao uso e à propa
ganda de produtos fUIIÚgenos, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos 
termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal. 
Seno Carlos Patrocínio . 

Projeto de Lei do Senado n.o 56, de 2000, que 
inscreve o nome de Plácido de Castro no "Livro dos 
Heróis da Pátria". Seno Tião Viana . 

Projeto de Lei do Senado n.o 57, de 2000, que 
altera a redação dos arts. 259, 261 e 496 da Lei n.o 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Proces
so Civil. Seno Álvaro Dias . 

Projeto de Lei do Senado n.o 58, de 2000, que 
institui o Programa de Construção Associativa da 
Casa Própria e dá outras providências. Seno Antonio 
Carlos Valadares . 

Projeto de Lei do Senado n.o 59, de 2000, que 
acrescenta alínea "h" ao inciso li do art. 80 da Lei n.o 
9.250, de 26 de dezembro de 1996, que altera a legis
lação do imposto de renda e dá outras providências. 
Seno Antonio Carlos Valadares . 

RECURSO 

Recurso n.o 3, de 2000, no sentido de que O 

Projeto de Lei do Senado n.o 30, de 1999, seja apreci
ado pelo Plenário. Seno Antonio Carlos Valadares . 

(REFIS) 

Congratulações ao Governo Federal pela insti
tuição do Programa de Recuperação Fiscal - Refis. 
Seno Mozarildo Cavalcanti . 

REGIÃO AMAZÔNICA 

Apelo às autoridades brasileiras no sentido de 
que ofereçam ajuda a Moçambique, país devastado 

IX 
Pág. Pág. 

por inundações. Prejuízos causados aos produtores da 
região Amazônica, em virtude da ausência de finan
ciamento pelo Banco do Estado da Amazônia -
BASA. Seno Roberto Saturnino . 009 

Estranheza com relação a falta de divulgação, 
022 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

INPE, dos índices de queimadas e desmatamento na 
região amazônica, referentes aos anos de 1998 e 
1999. Seno Marina Silva . 059 

Criticas às declarações do Presidente da Funai, 

096 
em visita ao Estado de Roraima, sobre a política de 
demarcação de terras indígenas. Preocupação com o 
processo de internacionalização da Amazônia e a atu
ação de organizações não-governamentais naquela 
região. Seno Mozarildo Cavalcanti . 218 

116 
REGIÃO NORDESTE 

Apelo ao Governo Federal pela manutenção de 
frentes de emergência no Nordeste. Reunião da ban
cada nordestina, no próximo dia 14, no clube do 
Congresso, para debater novas ações em defesa do 

118 Nordeste. Seno Ney Suassuna . 058 

RENDA MÍNIMA 
292 

Anúncio da publicação pelo Senado Federal do 
livro com os anais da Conferência Internacional so
bre Renda Mínima, realizada em 1998. Seno Eduardo 

479 Suplicy . 073 

REQUERIMENTO 

493 
Requerimento n. o 784, de 1999, do Senador 

Osmar Dias, solicitando a tramitação conjunta do 
Projeto Lei do Senado n.o 630, de 1999, com os Pro
jetos de Lei do Senado n.os 391 e 399, de 1999, que 

495 já se encontram apensados, por regularem a mesma 
matéria. Seno Osmar Dias . 055 

Requerimento nO 790, de 1999, solicitando a 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado n.o 332, de 1999, de sua autoria. Seno Lúcio 
Alcântara . 055 

008 Requerimento n.o 95, de 2000, de urgência 
para o Projeto de Resolução n.o 19, de 2000, que au
toriza a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
- ECT a elevar temporariamente os seus limites de 
endividamento, para que possa contratar operação de 
crédito externo com o Japan Bank for Intemational 

378 
Cooperation - JBIC e a Marubeni, no valor de 
Y6.839.081.549 (seis bilhões, oitocentos e trinta e 
nove milhões, oitenta e um mil, quinhentos e quaren
ta e nove ienes), para dar continuidade ao processo 
de modernização, referente ao Programa de Recupe
ração e Ampliação do Sistema de Telecomunicação e 
do Sistema Postal- PASTE. Seno Lúcio Alcântara ..... 061 

348 
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Requerimento nO 96, de 2000, solicitando ao 
Ministro de Estado da Indústria e Comércio as infor
mações que menciona. Seno Heloísa Helena . 

Requerimento n.o 97, de 2000, solicitando ao 
Ministro de Estado da Justiça as informações que 
menciona. Seno Heloísa Helena . 

Requerimento nO 100, de 2000, solicitando ho
menagens de pesar pelo falecimento do ex-Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul, Dr. José Barison, ocorrido em Porto Alegre. Seno 
Emília Fernandes . 

Requerimento nO 98, de 2000, solicitando a re
tirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Se
nado n.o 41, de 2000, de sua autoria, que acrescenta 
dispositivos à Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de 
1990, para conceder o benefício do seguro-desempre
go aos trabalhadores que especifica e dá outras provi
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Ata da 9ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 1º de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

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

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

Ademir Andrade – Amir Lando – Antero Paes
de Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antônio
Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola –
Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra –
Carlos Patrocinio – Casildo Maldaner – Djalma
Bessa – Edison Lobão – Eduardo Suplicy –
Ernandes Amorim – Francelino Pereira – Freitas
Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Lessa – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo
Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho – Jeffer-
son Peres – João Alberto Souza – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – José Roberto Arruda – Juvêncio da
Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha –
Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luiz Pontes – Maria do Carmo Alves – Ma-
rina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira
Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet –
Renan Calheiros – Roberto Freire – Roberto
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 70 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 86, DE 2000
(nº 269/2000, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da

Constituição Federal, e com o disposto no art. 18,
inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento de
Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº
93.325, de 1º e outubro de 1986, no art. 54, inciso I,
alínea a, e no art. 55, do Anexo I do Decreto nº 2.246,
de 6 e junho de 1997, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do
Senhor Fernando de Oliveira e Cruz Benedini, Ministro
de Primeira Classe, do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Costa Rica.

Os méritos do Embaixador Luiz Fernando de
Oliveira e Cruz Benedini, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.

Brasília, 28 de fevereiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 47/DP/ARC/G-MRE/APES

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VII, da

Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e
nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do
Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de
1º de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea a, e
no art. 55, do Anexo I ao Decreto nº 2.246, de 6 de
junho de 1997, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado
Federal destinada à indicação do Senhor Luiz
Fernando de Oliveira e Cruz Benedini, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Costa Rica.



2 – Encaminho, igualmente em anexo,
informação sobre o país e Curriculum-vitae do
Embaixador Luiz Fernando de Oliveira e Cruz
Benedini, que, juntamente com a Mensagem ora
submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão
apresentados ao Senado Federal para exame por
parte de seus ilustres membros.

Respeitosamente, Luis Felipe de Seixas Corrêa,
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores.

INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae

Ministro de Primeira Classe
Luiz Fernando de Oliveira e Cruz Benedini

Rio de Janeiro/RJ, 12 de agosto de 1946.
Filho de Guido Benedini e Lygia de Oliveira e Cruz
Benedini.
C.I. nº 1823 MRE
CPF nº 03245519168
Bacharel em Direito, FD-UF/RJ.
CPCD, IRBr.
Curso de Prática Diplomática e Consular, IRBr.
CAE, IRBr.
Terceiro Secretário, 02 de fevereiro de 1970.
Segundo Secretário, merecimento, 1º de janeiro de
1973.
Primeiro Secretário, merecimento, 12 de junho de
1978.
Conselheiro, merecimento, 20 de novembro de 1980.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 29 de
junho de 1984.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 de
dezembro de 1996.
Assessor do Gabinete do Secretário-Geral de
Política Exterior, 1971/73.
Chefe, substituto, da Coordenadoria de
Acompanhamento de Planos Nacionais, 1980/82.
Agregado, 1982.
Coordenador, substituto, da Coordenadoria de
Acompanhamento de Planos Nacionais, 1982/83.
Coordenador de Projetos Especiais, da Secretaria
Geral, 1983/84.
Agregado, 1984/85.
Secretário de Imprensa, na Assessoria de
Comunicação Social 1991/94.
Londres, Cônsul-Adjunto, 1973/76.
Assunção, Segundo-Secretário, 1976/78.
Assunção, Primeiro Secretário, 1978/79.
Washington, Conselheiro, 1984.
Washington, Ministro, 1984/86.
Miami, Cônsul-Geral, 1986/91.
Miami, Cônsul-Geral, 1994/2000.

XXXVI Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas, New York, 1981 (delegado).
XII – Assembléia Extraordinária da OEA, Washing-
ton, 1981 (delegado).
XIII – Reunião Ordinária dos Chanceleres dos
Países da Bacia do Prata, Brasília, 1982 (delegado)
Comissão Mista Brasil-URSS Moscou, 1981 e 1983
(delegado).
Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado da
Educação e Cultura, 1982.
Chefe de Gabinete da Organização dos Estados
Americanos, 1984/85.
Ordem de Rio Branco, Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Prêmio Rio Branco e Medalha de Prata, CPCD/IRBr.
Medalha Lafayette Carvalho e Silva.
Ordem de Isabel, “A Católica”, Comendador,
Espanha.

Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.

INFORMAÇÃO SOBRE A COSTA RICA

1 – DADOS BÁSICOS

Presidente da República: Miguel Angel Rodríguez
Echeverría
Chanceler: Roberto Rojas Lópes

Índices

População (milhões) (1998) ..................................... 3,5
PIB (US$ bilhões) (1998) ....................................... 10,3
Renda per capita (US$) (1997) .......................... 2.753
Crescimenteo do PIB (1997) ................................ 3,2%

Comércio Exterior

Exportações totais (US$ bilhões) (1997) ............ 5,122
Importações totais (US$ bilhões) (1997) ............. 4,938
Comércio bilateral (US$ milhões) (1998) .............. 90,8
exportações brasileiras ........................................... 83,9
importações brasileiras ............................................. 6,9

2 – POLÍTICA INTERNA

As principais características da vida política
costarriquenha são a estabilidade e a tradição
democrática. Merece igualmente registro a circunstância
de que desde 1949 não há forças armadas no país,
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sendo a Guarda Civil e a Guarda Rural responsáveis
exclusivas pela segurança interna.

O país conta com dois partidos políticos
principais: o Partido da Liberação Nacional e o
Partido da Unidade Social-Cristã. O Presidente da
República é eleito a cada quatro anos, juntamente
com dois Vice-Presidentes por sufrágio universal.
Também a cada quatro anos, são eleitos, pela via
direta, os 57 deputados que compõem a Assembléia
Legislativa (unicameral).

Realizaram-se, em primeiro de fevereiro de
1998, eleições gerais na Costa Rica. O pleito resultou
na escolha do candidato do Partido da Unidade So-
cial-Cristã (PUSC), Miguel Angel Rodríguez
Echeverría. O Chanceler designado foi o ex-Ministro
do Comércio, Senhor Roberto Rojas.

3 – ECONOMIA
No início dos anos noventa, começou a emergir

uma clara estratégia de desenvolvimento, influenciada
pela experiência dos tigres asiáticos. O Presidente José
Maria Figueres (1994-1998) foi um forte defensor dessa
perspectiva. Sob sua presidência, frutificaram os
esforços para atrair investimentos estrangeiros de alta
tecnologia no setor reexportador, usando como atrativo
uma força de trabalho altamente qualificada e bilíngüe e
para desenvolver o eco-turismo.

A economia costarriquenha é uma das mais
abertas da região. O país foi um dos membros
fundadores da OMC e tem acordos preferenciais de
comércio com os Estados Unidos (sob a Iniciativa da
Bacia do Caribe) e com a União Européia (sob o Sistema
Geral de Preferências). Em 1994, a Costa Rica assinou
um tratado de livre comércio com o México e
recentemente com a República Dominicana. É membro
do Sistema de Integração Centro-Americana (SICA) e
tem acordos bilaterais de comércio com Panamá,
Colômbia e Venezuela. Em 1998, 49% das exportações
costarriquenhas foram para os EUA, 21% para a União
Européia e 9% para os outros países centro-americanos.

A pauta de exportação da Costa Rica é
relativamente diversificada. Ao contrário de seus
vizinhos centro-americano não é uma economia
primordialmente agro-exportadora . Em 1998, a
participação dos mais importantes setores
econômicos no PIB foi a que segue: serviços (51,6%),
indústria (28,3%), agropecuária, exploração florestal
e pesca (18,2%), serviços financeiros (6,9%),
transportes e comunicações (10,6%), mineração e
manufatura (21,4%), comércio, hotéis e restaurantes
(17,7%), construção (3,6%), energia elétrica e água
(3,2%), Governo (7,4%).

4 – POLÍTICA EXTERNA
A Costa Rica caracteriza-se por uma ação externa

marcada por tradicionais posturas de moderação,
equilíbrio e diálogo, que sempre favoreceram a paz e a
estabilidade na América Central. A política externa
costarriquenha concentra-se em três vertentes
principais, a saber: as relações com a Nicarágua; os
vínculos com os Estados Unidos; e o processo de
integração regional (centro-americano e hemisférico).

A Costa Rica conta com respeito e reconhecimento
internacionais pela situação de democracia estável e
pela imagem de país defensor e promotor dos direitos
humanos e da proteção e preservação do meio
ambiente. Esta imagem contribui para que o país se
promova como sede de organizações regionais e
mundiais, assim como de eventos internacionais
diversos. Assim, a Costa Rica é sede da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), do Instituto
Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), do Instituto
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA),
do Instituto das Nações Unidas para a Prevenção do
Delito e Tratamento do Delinqüente (ILANUD), da
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
(FLACSO) e da Universidade para a Paz.

5 – RELACIONAMENTO BILATERAL
Brasil e Costa Rica mantêm relações diplomáticas

desde 22 de novembro de 1906, quando da criação da
Legação do Brasil em Cuba, cumulativa com a da Costa
Rica. A Legação em São José foi inaugurada em 1942 e
elevada à condição de Embaixada em 1953. Merece
destaque no relacionamento bilateral a visita realizada ao
Brasil, de 4 a 6 de abril de 1974, pelo Presidente José
Figueres Ferrer, durante a qual se tratou da coordenação
das políticas nacionais em matéria de café, com vistas à
elevação do preço do produto no mercado internacional.

Ambos os países compartilham valores comuns
em clima de tradicional cordialidade. Os dois países
possuem, em foros multilaterais, uma tradição de defesa
da democracia, dos direitos humanos e da paz mundial.

Como parte do esforço brasileiro de adensar o
relacionamento bilateral, realizou-se, em setembro de
1996, reunião de consultas políticas, à margem da
51ª Assembléia-Geral da ONU. Entre 14 e 16 de
fevereiro de 1997, o Ministro Extraordinário dos
Esportes, Edson Arantes do Nascimento (Pelé),
realizou visita a São José, a convite do Presidente
José María Figueres, a fim de participar das
cerimônias de encerramento dos “XIX Jogos
Desportivos Nacionais Desamparados-1997".

De 21 a 22 de setembro de 1997, o Presidente
costarriquenho José María Figueres Olsen
empreendeu visita oficial ao Brasil.
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Por sua vez, em 30 de janeiro de 1998, visitou a
Costa Rica o Vice-Presidente da República, Marco
Maciel, no âmbito de missão à América Central.

Em 8 de maio de 1998, o Ministro de Estado da
Cultura, Francisco Weffort, representou o Brasil nas
cerimônias de posse do então Presidente-eleito Miguel
Angel Rodrígues. Em setembro do mesmo ano, o
Ministro de Estaddo da Educação e do Desporto, Paulo
Renato Souza, também visitou a Costa Rica.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso
visitará a Costa Rica em 4 e 5 de abril próximo. No
primeiro dia, realizará visita bilateral com aquele país
centro-americano . No dia 5, deverá manter encontros
com os demais mandatários da América Central, bem
como com os Chefes de Estado e/ou Governo da
República Dominicana, Panamá e Belize.

Da pauta de conversações com a Costa Rica,
certamente constará o tema da extradição de Jorgina
Freitas. Em 24 de setembro último, a Justiça
costarriquenha proferiu sentença favorável ao pleito
do Governo brasileiro de estender a extradição de
Jorgina. A decisão é a primeira da história da Costa
Rica, inaugurando, no ordenamento jurídico daquele
país, jurisprudência no Direito Extradicional. Há,
entretanto, dois recursos em andamento por iniciativa
dos advogados da brasileira.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)

PARECER

PARECER Nº 138, DE 2000

Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 30, de 1999, de autoria do
Senador José Roberto Arruda, que altera
dispositivos da Lei nº 8.666/93, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.

Relator: Senador Álvaro Dias

I – Relatório

Vem a exame desta Comissao, em decisão
terminativa, o anexo Projeto de Lei do Senado nº 30,
de 1999, de autoria do ilustre Senador José Roberto
Arruda, pretendendo alterar disposições dos arts. 24,
26 e 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
rege as licitações e contratos administrativos no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

No art. 1º, prevê-se a inclusão de mais um inciso
ao art. 24, para, nas condições que menciona, facultar
a dispensa de licitação para as concessões de direito
real de uso, concessões de uso, permissões de uso e
autorizações de uso de bens públicos, quando
requeridas e outorgadas a entidades religiosas ou
filosóficas, sem fins lucrativos e de relevante
interesse social.

Já com referência à modificação do art.57, objetiva
excepcionar da proibição de contratos administrativos
com prazo indeterminado as hipóteses de concessões e
permissões de uso de bem público outorgadas
anteriormente à publicação da Lei nº 8.883, de 8 de
junho de 1994, possibilitando, ainda, a transferência a
terceiros ou a renovação de tais outorgas, desde que
estivessem elas previstas no ajuste original.

Não foram oferecidas emendas é proposição
durante o prazo regimental.

II – Apreciação

Conquanto esteja a proposição, a nosso ver, em
consonância com as normas que dizem respeito aos
direitos reais; com os preceitos do Decreto-Lei nº 271,
de 28 de fevereiro de 1967, que disciplina a
concessão de uso de terrenos públicos e particulares;
da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão
para a prestação de serviços públicos; e mesmo com
os conceitos doutrinários pertinentes, notadamente
com os ensinamentos do saudoso Professor Hely
Lopes Meirelles, em seu clássico Direito
Administrativo Brasileiro, com a devida vênia do
nobre Autor, a iniciativa carece de alguns reparos, in-
clusive para adequá-la aos principios que regulam a
boa técnica legislativa.

Com efeito pretende-se dar nova redação ao
inciso XI do art. 24, ao mesmo tempo, renumerar os
subseqüentes. Para que a renumeração, se se lhe dá
apenas nova redação? Demais disso, este art. 11, em
vigor, tem redação que tradicionalmente vem sendo
aplicada pela Administração, como uma faculdade que
lhe dá a Lei para, em havendo rescisão contratual com o
primeiro licitante, poder convidar o segundo classificado
para terminar a obra nas mesmíssimas condições
pactuadas anteriormente. Também a doutrina, pelo
menos na voz de Marçal Justen Filho, em seu livro
Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, não opõe censura a esta regra jurídica.

Se assim é, então por que revogar o inciso por
meio de nova redaçã? Não seria mais apropriado
incluir-se um novo inciso ao art. 24 para atender ao
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propósito do nobre Autor? É o que se fará no substitutivo,
que, indeclinavelment e, haverá de ser produzido.

Também a nova redação pretendida para o art.
26, feita no art. 3º da proposição, deverá ser reescrita,
porque omite expressão importante do original, e que
nada tem a ver com o presente projeto.

Finalmente, mesmo mantendo-se os textos do
projeto, as alterações referentes ao art. 57 também
devem ser melhor situadas no contexto da norma a
ser modificada.

III – Voto

Feitas as considerações supra, devo dizer, que a
matéria guarda conformidade com as regras
constitucionais atinentes à iniciativa parlamenar e à
competência do Congresso Nacional para legislar sobre
o tema, e, reescrevendo-se o projeto para ajustá-lo aos
principios jurídicos que disciplinam o seu conteúdo,
bem como aos comandos da Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação e a alteração das leis, pode ele
ser aprovado, nos termos do seguinte:

EMENDA 1-CCJ

“Altera dispositivos da Lei nº 8.666/93,
que ‘regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.”

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei, que se aplica à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, tem por
finalidade alterar disposições dos arts. 24 26 e 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das
Licitações e Contratos Administrativos)

Art. 2º O art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993,
alterado pelas Leis nºs 8.883, de 8 de junho de 1994,
e 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XXV e parágrafo 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único como
parágrafo primeiro:

“Art. 24. ................................................
..............................................................
XXV – para as concessões de direito

real de uso, concessões de uso, permissões
de uso e autorizações de uso de bens
público, requeridas e outorgadas a
entidades religiosas ou filosóficas, sem fins
lucrativos e prestadoras de serviços de
natureza filantrópico-assistencial e de
relevante interesse social, que possuam

notórios reconhecimento e credibilidade
nacionais.

§ 1º .......................................................
§ 2º A dispensa de licitação prevista no

inciso XXV deste artigo será concedida
mediante demonstração inequívoca, por parte
da entidade requerente, da destinação social
do bem outorgado, por meio de projeto
assistencial ou social, devidamente aprovado
por órgão da administração pública federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal,
competente no âmbito de sua execução".

Art. 3º O caput do art. 26 da Lei nº 8.666, de
1993, com a redação dada pelas Leis nºs 8.883, de
1994, e Lei nº 9.648, de 1998, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a XXV do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8º, deverão ser comunicados
dentro de três dias à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de cinco dias, como condição para
eficácia dos atos.”(NR)

Art. 4º O art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, com a
redação dada pelas Leis nºs 8.883, de 1994, e Lei nº
9.648, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57. ................................................
..............................................................
§ 5º A vedação de que trata o § 3º não

se aplica às concessões e permissões de uso
de bens públicos outorgadas anteriormente à
publicação da Lei nº 8.883, de 1994. (NR)

§ 6º As concessões e permissões de uso
de bens públicos outorgadas anteriormente à
publicação da Lei nº 8.883, de 1994, são
passíveis de transferência a terceiros ou de
renovação, desde que tais possibilidade
estejam expressamente previstas no ajuste
original." (NR)

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

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999.
– José Agripino, Presidente – Alvaro Dias, Relator –
Bello Parga – Antonio Carlos Valadares – Eduardo
Suplicy – Lúcio Alcântara – Djalma Bessa –
Roberto Freire – José Eduardo Dutra – Pedro Si-
mon – Luzia Toledo – Fracelino Pereira.
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REDAÇÃO FINAL
(do Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1999, na

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) que:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 30
(Substitutivo), de 1999

“Altera dispositivos da Lei nº 8.666/93,
que ”regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências."

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei, que se aplica à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, tem por
finalidade alterar disposições dos arts. 24, 26 e 57 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei das
Licitações e Contratos Administrativos).

Art. 2º O art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993,
alterado pelas Leis nºs 8.883, de 8 de junho de 1994,
e 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguido inciso XXV e parágrafo 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único como
parágro primeiro:

“Art. 24. ................................................
..............................................................
XXV – para as concessões de direito

real de uso, concessões de uso, permissões
de uso e autorizações de uso de bens
públicos, requeridas e outorgadas a
entidades religiosas ou filosóficas, sem fins
lucrativos e prestadoras de serviços de
natureza filantrópico-assistencial e de
relevante interesse social, que possuam
notório reconhecimento e credibilidade
nacionais.

§ 1º .......................................................
§ 2º A dispensa de licitação prevista

no inciso XXV deste artigo será concedida
mediante demonstração inequívoca, por
parte da entidade requerente, da destinação
social do bem outorgado, por meio de
projeto assistencial ou social, devidamente
aprovado por órgão da administração
pública federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, competente no âmbito de
sua execução."

Art. 3º O caput do art. 26 da Lei nº 8.666, de
1993, com a redação dada pelas Leis nºs 8.883, de
1994, e Lei nº 9.648, de 1998, passa vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a XXV do
art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no fi-
nal do parágrafo único do art. 8º, deverão
ser comunicados dentro de três dias à
autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de
cinco dias, como condição para eficácia dos
atos.” (NR)

Art. 4º O art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, com a
redação dada pelas Leis nºs 8.883, de 1994, e Lei nº
9.648, de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 57. ................................................
..............................................................
§ 5º A vedação de que trata o § 3º não

se aplica às concessões e permissões de uso
de bens públicos outorgadas anteriormente à
publicação da Lei nº 8.883, de 1994. (NR)

§ 6º As concessões e permissões de uso
de bens públicos outorgados anteriormente à
publicação da Lei nº 8.883, de 1994, são
passíveis de transferências a terceiros ou de
renovação, desde que tais possibilidades
estejam expressamente previstas no ajuste
original." (NR)

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

Sala da Comissão, 23 de fevereiro de 2000. –
José Agripino, Presidente.

OF 18/00 – CCJ.

Brasília, 23 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais comunico a V. Exª
que em reunião realizada nesta data, esta
Comissão deliberou, em turno Suplementar, pela
aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 30, de 1999, de autoria do Senador
José Roberto Arruda que “Altera dispositivos da
Lei nº 8.666/93, que ”regulamenta o art. 37, inciso
XXI da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos de Administração Pública e
dá outras providências".

Cordialmente, Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 271 – DE 29
DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre loteamento urbano,
responsabilidade do loteador, concessão
de uso e espaço aéreo e dá outras
providências.

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

LEI Nº 8.883 – DE 8 DE JUNHO DE 1994

Altera dispositivos da lei nº 8.666(¹),
de 21 de junho de 1993, que regulamenta
o artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações, e
dá outras providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
...........................................................................

LEI Nº 8.987 – DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no artigo 175
da Constituição Federal, e dá outras
providências

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

sanciono a seguinte Lei:
...........................................................................

LEI Nº 9.648 – DE 27 DE MAIO DE 1998

Altera dispositivos das Leis nº 3.890
– A(¹), de 25 de abril de 1961, nº 8.666(²),
de 21 de junho de 1993, nº 8.987(³), de 13
de fevereiro de 1995, nº 9.074(4), de 7 de
julho de 1995, nº 9.427(5), de 26 de
dezembro de 1996, e autoriza o Poder
Executivo a promover a reestruturação da
Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobrás
e de suas subsidiárias, e dá outras
providências

O Presidente da República

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

...........................................................................
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O

Expediente lido vai à publicação.

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

É lido o seguinte

OF. 18/00-CCJ

Brasília, 23 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Exª que

em reunião realizada nesta data, esta Comissão
deliberou, em Turno Suplementar, pela aprovação do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 30, de
1999, de autoria do Senador José Roberto Arruda
que “Altera dispositivos da Lei nº 8.666/93, que
”regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos de
Administração Pública e dá outras providências."

Cordialmente, – Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com
referência ao ofício que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 1999, cujo
parecer foi lido anteriormente, seja apreciado pelo
Plenário.

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

É lido o seguinte

RECURSO Nº 3, DE 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 91

do Regimento Interno do Senado solicito que o
Projeto de Lei do Senado nº 30/99, que “altera
dispositivos da Lei do Senado nº 8.66/93, que
regulamenta no art. 37, inciso XXI da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos de
Administração Pública, seja examinado pelo Plenário
da Casa.

Sala das Sessões, 1º de Março de 2000 – Anto-
nio Carlos Valadares – Geraldo Candido –
Sebastião Rocha – Heloísa Helena – Roberto
Saturnino – Eduardo Suplicy – Lauro Campos –
Tião Viana – José Eduardo Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 235, II, c, do Regimento Interno, abrir-se-á o
prazo cinco dias úteis para recebimento de emendas,
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perante a Mesa, ao Projeto de Lei do Senado nº 30,
de 1999.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Concederei a palavra a V. Exª após a conclusão das
comunicações da Mesa, Senador Sebastião Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de
1999, de autoria do Senador José Eduardo Dutra e
outros Srs. Senadores, que dispõe sobre a
convocação de plebiscito acerca da desestatização
da Companhia Hidroelétrica do São Francisco –
Chesf.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução nº 16, de 2000, de
autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera
os incisos I e IX do art. 14 e os §§ 1º e 2º do art. 17 do
Regimento Interno, com o objetivo de dar nova
disciplina ao uso da palavra pelo Senador nas
Sessões Ordinárias do Senado Federal.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria, anexada ao Projeto de Resolução nº

81, de 1999, vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, e, posteriormente, à Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 4, de 2000, interposto no prazo regimen-
tal, no sentido de que seja submetido ao Plenário o
Projeto de Lei do Senado nº 536, de 1999, de autoria
do Senador Jorge Bornhausen, que altera
dispositivos da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de
1965, e da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

É o seguinte o recurso recebido:

RECURSO Nº 4, DE 2000

Sr. Presidente,
Com fundamento no disposto nos §§ 3º ao 5º do

art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal,
interpomos recurso para que o Projeto de Lei do
Senado nº 536, de 1999, que “Altera dispositivos da
Lei nº 4.898 de 9 de dezembro de 1965, e da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992", seja apreciado pelo
Plenário do Senado, por dispor de matéria da mesma
natureza daquela contida no Projeto de Lei da
Câmara nº 65, de 1999 (nº 2.961/97, na Casa de
origem de iniciativa do Presidente da República), que

”Altera dispositivos da Lei nº 4.898, de 9 de dezembro
de 1965, com a redação dada pelas Leis nºs 6.657, de
5 de junho de 1979, e 7.960, de 21 de dezembro de
1989, da Lei nº8.429, de 2 de junho de 1992, e da Lei
nº 7.347, de 24 de julho de 1985. (Abuso do Poder)",
atualmente em apreciação da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, desta Casa.

Sala das Sessões, 1º de Março de 2000. –
Pedro Simon – Artur da Távola – Marluce Pinto –
Emilia Fernandes – Marina Silva – Ramez Tebet –
Tião Viana – José Eduardo Dutra – Gerado
Cândido.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Projeto de Lei do Senado nº 536, de 1999, ficará
perante a Mesa durante cinco dias úteis, para
recebimento de emendas, de acordo com o disposto
no art. 235, II, c, do Regimento Interno.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a V. Exª que me inscreva para usar a palavra, no
momento oportuno, para uma comunicação inadiável.

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

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
da mesma forma, de acordo com o art. 14 do
Regimento Interno, gostaria que V. Exª me
inscrevesse, se possível, para falar sobre um assunto
que considero importante para todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em segundo lugar. Ambos falarão na
prorrogação da Hora do Expediente, dispondo de
cinco minutos cada um.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Passamos à lista de oradores.

Concedo a palavra ao Senador Moreira
Mendes.

S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, an-
tes de abordar o tema a que me propus nesta tarde,
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faço um pequeno comentário e conclamo todos a
uma reflexão.

Ontem, ao ouvir o noticiário noturno das
televisões brasileiras, fiquei estarrecido com o que
está acontecendo com um país irmão, que fala a
nossa língua. Refiro-me à Moçambique, que está
sendo vítima de uma calamidade pública, de uma
tragédia incomensurável. Ouvi também que aquele
País havia pedido socorro às Nações Unidas, para
que os países da Comunidade do Concerto das
Nações apresentassem a sua solidariedade,
enviando para lá medicamentos e pessoal treinado.
Lamentavelmente, decorridos dois dias do apelo,
apenas um país de todo o Concerto das Nações
Unidas, a África do Sul, havia manifestado a sua
solidariedade àqueles nossos irmãos.

Apelo às autoridades brasileiras para que se
sensibilizem com o problema dos nossos irmãos
moçambicanos, bem como a entidades
não-governamentais brasileiras, para que, de alguma
forma, prestem o seu apoio, a sua solidariedade
àquele povo irmão.

Faço votos, desta tribuna, dirigindo-me ao
Embaixador ou ao representante diplomático de
Moçambique no Brasil, de que aquele País se reorga-
nize o mais rapidamente possível diante da
lamentável catástrofe por que está passando.

Retornando ao tema principal de meu discurso,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde que o
Estado Brasileiro começou a estruturar-se, uma
maldição se abateu sobre os pobres cidadãos que
dele necessitam ou que, com a administração
pública, precisam interagir. Essa é uma das mais
graves mazelas que o Brasil enfrenta para se
desenvolver.

O cidadão que não trabalha para o Estado é
visto como um oportunista que dele quer se
aproveitar. O agente público, muitas vezes, confunde
serviço com privilégio; utilidade pública com
propriedade privada; imparcialidade, impessoalidade
e eqüidade com favorecimento, tráfico de influência e
discriminação.

E, quando a administração tenta colocar alguma
moralidade no trato da res publica, freqüentemente o
faz através de uma burocracia sufocante e
engravatada, que esquece que a realidade do Brasil,
fora dos escritórios refrigerados, é muito mais sofrida
do que pode imaginar os burocratas sentados em
confortáveis poltronas e sobre macios carpetes.

Essa breve descrição do descompasso entre a
realidade imaginada pela administração publica e o
Brasil real é o retrato fiel do modo com que atua o

Banco da Amazônia S/A – Basa, em alguns Estados
do Norte do País.

Mesmo com todo o respeito que pode merecer a
alta direção da instituição, presidida hoje pela Drª
Flora Valadares, minha particular e querida amiga,
não me posso calar diante dos descalabros que vêm
sendo cometidos contra o meu Estado e a sua gente.

Conforme ocorre com o art. 159, alínea ”c“, da
Constituição Federal, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte – FNO deve ser
administrado por uma instituição de caráter regional e
aplicado em ”programas de financiamento do setor
produtivo“, ”de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento“.

Daí a minha estupefação diante do que o Basa
parece considerar financiamento do setor produtivo,
principalmente do Estado de Rondônia, do qual sou
representante e defensor. Três exemplos, que narro
brevemente, ilustram bem como a burocracia estatal
pode ser cega à realidade e às necessidades do
nosso povo.

O agricultor Valério Maia, proprietário de uma
pequena fazenda no Município de Alto Paraíso, com
80 mil pés de café – já produzindo –, pleiteou um
financiamento da ordem de R$40mil para a compra
de equipamentos de irrigação. Depois de inúmeras
idas à sede regional do Banco na capital, o
financiamento foi-lhe negado, pois não conseguiu
atender às exigências do Banco, quais foram:
hipoteca integral do seu lote, penhor sobre toda a
produção do café e ainda a hipoteca dos lotes do seu
pai, do seu tio e sabe mais lá de quem. Não
conseguindo o financiamento, recorreu o agricultor
Valério ao financiamento privado. A própria indústria
que fabrica o equipamento financiou o agricultor e o
resultado foi que ele implantou o equipamento e,
apenas com uma safra, conseguiu pagar a totalidade
do empréstimo.

Ora, pergunto: será que os burocratas do Basa
não enxergam que é possível e que existem
agricultores sérios capazes de honrar seus
compromissos?

Situação semelhante viveu Ademir Cruz,
proprietário do Frigorífico Mil Ltda., de Pimenta
Bueno. O Frigorífico já está construído e operando e
ele apenas pediu um crédito para formação de capital
de giro. Seu pedido foi igualmente recusado pelo
Basa por falta de garantias, quando Ademir Cruz tem
o frigorífico já instalado e equipado, o que, por si só,
garante quase dez vezes o financiamento pleiteado.

Estou apenas citando alguns exemplos para
ilustrar a dificuldade que encontram as pessoas que
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tentam obter o financiamento do Basa. Pergunto, Sr.
Presidente, se tem cabimento o Basa, órgão público,
gestor de dinheiro para financiamento da produção,
impor exigências que nem as empresas privadas
impõem? Ou será que ao Banco não interessa usar o
dinheiro, mas retê-lo e capitalizar os rendimentos
para si próprio, com aplicação em títulos públicos que
lhe dão mais garantias, fugindo, portanto, da sua
destinação constitucional? É dessa maneira que o
Basa pretende ajudar o desenvolvimento de
Rondônia, tratando um dos agricultores modelo do
meu Estado como se fosse um aproveitador?

O outro exemplo, Sr. Presidente, é também de
um agricultor conhecido por Tuca, do Município de
Alto Paraíso, que é grande produtor de café. Ele
resolveu deixar a pecuária de lado e destinar parte da
sua propriedade, antes reservada ao pasto, ao plantio
de café. Ele tratou a terra, arou-a, pois teve a
promessa do financiamento, e, quando foi buscar o
dinheiro no Banco para comprar calcário e mudas de
café, não conseguiu, também por falta de garantia e
por conta dessa burocracia desenfreada.

E, então, novamente, a iniciativa privada deu a
sua resposta: os agricultores vizinhos se cotizaram e
o ajudaram a comprar as mudas. Dessa forma, ele
implantou a lavoura.

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

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
V. Exª com muita atenção, Senador Ernandes
Amorim.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Senador
Moreira Mendes, V. Exª está trazendo um tema que
temos discutido já há muito tempo. Inclusive,
queremos que fique explicitado em medida provisória
que o fundo constitucional não está vinculado a
questões ambientais, um sério problema em
Rondônia. Muitos fazendeiros que chegaram ao meu
Estado, há 20 ou 30 anos, perderam o acesso ao
crédito, por terem desmatado suas propriedades. E,
com isso, ficaram prejudicados. No entanto, na
verdade, os bancos – não só o da Amazônia mas
também o Banco do Brasil – têm uma violenta má
vontade para com quem quer produzir, para com
quem quer trabalhar. A exemplo do caso citado por V.
Exª, existe o frigorífico de JiParaná, que abate de 600
a 700 bois por dia e que solicitou um cheque especial
ao banco, mas este não teve coragem de ceder e de
ajudar aquela empresa. Essa má vontade é
constante. O agricultor viaja por vários dias para
chegar ao banco para pegar os documentos. Ele
gasta dinheiro com os documentos, mas, na última

hora, quando não há mais alternativa, o banco lhe dá
uma resposta negativa. Com isso, os produtores
rurais se desesperam. Alguns deles ainda
conseguem crédito, porque têm condições de pagar,
mas existem outros que acabam caindo nas mãos de
agiotas e perdem tudo o que têm. Por isso, é
necessário que o Governo Federal estabeleça uma
fiscalização para avaliar o desempenho dos bancos
na Amazônia. No dia em que Andrea Calabi esteve
aqui, apresentamos uma de nossas preocupações
com relação ao BNDES: a questão do aval. Os
empresários, os agricultores, às vezes, têm
dificuldade de conseguir um financiamento em função
das exigências no que tange à questão de aval. Oxalá
o Governo Federal, que está muito interessado na
agricultura, cobre desses bancos a ajuda e o
financiamento necessários para se alcançar o
desenvolvimento do País, principalmente o do nosso
Estado, que tem grande capacidade produtiva no
setor agrícola! V. Exª está de parabéns em trazer
esse tema para o debate e a reflexão desta Casa!

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Nobre
Senador Ernandes Amorim, V. Exª corrobora o que eu
já vinha afirmando. Muitos outros Senadores já
disseram desta tribuna que determinadas coisas
acontecem na Amazônia com o propósito de dificultar
efetivamente o desenvolvimento da nossa região.
Mas nós, que somos amazônidas e que defendemos
a Amazônia, estaremos sempre alertas para coibir
essa prática.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço,
com atenção, o aparte de V. Exª.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Nobre
Senador Moreira Mendes, V. Exª, o Senador
Ernandes Amorim, o Senador Sebastião Rocha e eu,
que somos da Amazônia, ficamos até constrangidos
de usar a tribuna ou de apartear para reclamar de um
banco que é encarregado de ser o agente fomentador
do desenvolvimento daquela região. Ficamos
também constrangidos de, às vezes, reclamar da
Sudam. Como bem disse V. Exª, talvez isso esteja
acontecendo de propósito, porque não é possível
entender que o banco tenha recursos e, ao invés de
conceder empréstimos ao pequeno, ao médio ou ao
grande produtor, prefira investir no mercado para se
capitalizar e, assim, sobreviver, pagando as suas
despesas. Além disso, há denúncias de certas
operações irregulares, de que temos conhecimento
há algum tempo. Quero endossar as palavras de V.
Exª e solicitar ao Ministro do Desenvolvimento e ao
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Ministro da Fazenda que, em vez de permitirem que
continue essa política nociva à Amazônia, façam com
que haja um redirecionamento, uma mudança de
postura do Banco da Amazônia, um banco voltado
especificamente para a região, e também dos outros
bancos, como o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica. Recentemente, fizemos um debate na
própria Comissão de Assuntos Econômicos sobre o
BNDES. É preciso fazer com que esses bancos,
efetivamente, pensem no desenvolvimento
principalmente das regiões mais pobres do País.
Muito obrigado.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Senador Moreira Mendes, quero cumprimentá-lo e
parabenizá-lo pela importância do seu pronuncia-
mento. V. Exª apresenta casos concretos de pessoas
humildes que, na sua base, no seu Estado, buscam
nessa instituição valorosa, que é o Banco da
Amazônia, recursos para viabilizar projetos
importantes para o desenvolvimento da região. Isso
nos coloca diante de um dilema, Senador Moreira
Mendes: ao mesmo tempo em que, como homens da
Amazônia, temos a obrigação de defender
instituições como o Basa e a Sudam – bem lembrada
pelo Senador Mozarildo Cavalcanti – de qualquer tipo
de esvaziamento, de esfacelamento, sabemos que
essas instituições têm dívidas e débitos muito
grandes com a nossa região, principalmente do ponto
de vista do tratamento igualitário, do tratamento
eqüitativo. Defender a instituição não significa de-
fender os procedimentos, os processos, os métodos
das administrações da Sudam e do Basa. Defendo
essas duas instituições e gostaria que o Governo
Federal as mantivesse firmes, atuantes, com seus
recursos direcionados ao desenvolvimento da
Amazônia. Mas contesto com veemência situações
como essa. O meu Estado, o Amapá, até há pouco
tempo, não tinha um sistema de análise no local dos
projetos do FNO para o Basa, o que dificultava
sobremaneira o acesso dos nossos produtores a
esse Fundo.No que diz respeito à Sudam, quero dizer
que tenho em mão um levantamento da Consultoria
do Senado, que vou distribuir a todos os Senadores e
aos demais Parlamentares da Amazônia. Esse
levantamento demonstra que a Sudam privilegia
alguns Estados da Amazônia em detrimento de
outros Estados. Isso não é correto. O Estado do
Amapá, o Estado de V. Exª, Rondônia, o Estado de

Roraima e o Estado do Acre estão sempre recebendo
um tratamento desigual por parte da Sudam e do
Basa. Isso precisa ser corrigido. Por isso, aplaudo o
pronunciamento de V. Exª.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
o aparte de V. Exª.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Moreira Mendes, os amazônidas falam sobre a
Amazônia, e parece que estou ouvindo nós
nordestinos falarmos do Nordeste. A nossa
reclamação é a mesma: há pouco recurso e, às
vezes, a sua má aplicação. São regiões importantes
do País, com vocações diferenciadas, mas que têm
um potencial gigantesco e que não deveriam, de
maneira nenhuma, estar passando por esse
sacrifício, por essa dificuldade. Essas regiões não
deveriam estar permanentemente solicitando
recursos, que, além de parcos, muitas vezes são mal
distribuídos. Solidarizo-me com V. Exªs da Amazônia,
porque vejo na situação dessas regiões o reflexo das
necessidades que passamos com a Sudene, com os
fundos. Enfim, sofremos quase que os mesmos
problemas, apesar de as situações geográficas e
econômicas serem tão diversas. Parabéns!

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Agradeço aos eminentes Senadores os apartes, que
vão enriquecer o meu pronunciamento. Alguns dos
temas abordados estão aqui embutidos; outros,
seguramente, vieram à tona e são de muita
importância.

Sr. Presidente, pergunto: será que para os
produtores do Pará, onde ficam os técnicos do banco,
as exigências são as mesmas? Como explicar que
esse nosso vizinho recebeu, em um só ano, quase
três vezes o montante de créditos que Rondônia
recebeu em três anos? Isso é justo? O argumento da
extensão territorial não pode ser usado como biombo
para esconder discriminações patentes no trato de
pedidos similares.

Um terceiro exemplo vem do Município de
Ariquemes: é o caso da Agropecuária Nova Vida, do
pecuarista João Arantes, que pediu financiamento
para a aquisição de cinco mil matrizes para
melhoramento genético, dentro de um projeto de
desenvolvimento e de melhoria do rebanho de
Rondônia. Ofereceu em garantia as cinco mil
matrizes, uma fazenda, avaliada pelo próprio Basa
em R$4 milhões, e mais quatro mil vacas de sua
propriedade. Ele teve seu pedido negado pelos
burocratas de plantão.
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E por que isso aconteceu, se as garantias
oferecidas representavam muito mais que o
financiamento solicitado? Há algum critério objetivo
nesse tratamento? Não me parece haver. Ao
contrário, pergunto-me se pedidos semelhantes feitos
por produtores paraenses sofrem o mesmo tipo de
exigências e recebem as mesmas negativas.

Quero deixar claro que não faço nenhuma
discriminação contra o Estado do Pará. Apenas quero
enfatizar que é preciso haver eqüidade no tratamento
com os demais Estados que integram a Região
Amazônica.

Observe-se que Rondônia é um Estado
eminentemente agrário. Nosso rebanho bovino é su-
perior ao de Tocantins e rivaliza com o do Pará. No
nosso Estado, há 6 milhões de cabeças, enquanto, no
Estado vizinho, há 6,2 milhões de cabeças.

Portanto, não somos o ”patinho feio“, a quem
apenas algumas pequenas esmolas podem ser
dadas para ficarmos contentes e calados. O nosso
Estado está à procura de seu crescimento em ritmo
acelerado. Para isso, contamos com o apoio da
Federação e temos o direito de cobrar por essa
colaboração.

Sr Presidente, eu pediria a V. Exª apenas um
pouco de paciência. Gostaria que V. Exª prorrogasse
o meu prazo, porque estou no final do meu pronuncia-
mento. A luz que está piscando começa a me dar
conta disso.

Rondônia tem cerca de 110 mil pequenas
propriedades rurais, responsáveis por uma
expressiva safra agrícola e por alentada produção
agroindustrial. Queremos tão-somente que nos sejam
destinados os meios de financiamento para o nosso
desenvolvimento, sem favores ou privilégios.
Queremos apenas que o banco desempenhe tal
tarefa em favor de quem produz e não em seu próprio
benefício, como parece ser o caso do Basa.

Dos R$192 milhões destinados a Rondônia no
triênio 1997-1999, somente R$81,2 milhões – ou
seja, menos da metade do total disponível – foram de
fato investidos. É ou não um absurdo perder-se tal
oportunidade de ajudar o Estado a crescer?

E, mesmo assim, nossa capacidade de
empreendimento autônomo fez crescer nosso
rebanho em 410% em 11 anos, contra apenas 19,5%
de média nacional. O Basa financiou apenas 32 mil
cabeças nos últimos cinco anos, enquanto que
nascem cerca de um milhão de cabeças anualmente.
Chega a ser ridícula a comparação dos números.

Ao invés de contar com uma instituição de
financiamento como essa, é preferível buscar o

dinheiro diretamente no mercado, onde, com menos
exigências, consegue-se apoio para produzir.

Sr. Presidente, para que serve um agente de
fomento de desenvolvimento se o dinheiro recebido
da União, fruto do suor e do trabalho árduo de todos
os brasileiros, fica retido nas gavetas da burocracia?
Que explicação vamos dar aos produtores do meu
Estado, quando eles constatam que mais da metade
do dinheiro disponível no Basa não encontrou
destinatário no setor produtivo da Região Norte e, em
particular, em Rondônia? Será que somos tão ricos
assim que podemos dispensar os créditos bancários?
Oxalá assim fosse! Seríamos a Califórnia do Brasil.

Sr. Presidente, diante de fatos tão estapafúrdios
como esses – como foi o caso da distribuição do FNO
– é que vemos quão sábios são os propósitos do Sr.
Ministro da Integração Nacional, Senador Fernando
Bezerra, conforme relatou o jornal O Estado de
S.Paulo em 7 de dezembro último: ”O dinheiro dos
fundos é para ser emprestado e não para dar lucro
aos bancos“.

E a conseqüência direta de tal propósito é ”uma
fortíssima adaptação profissional“ do Basa.
Esperamos que tal mudança faça com que o
estamento burocrático se coloque em maior sintonia
com as reais necessidades do povo e de quem
produz riquezas para o País.

A auto-suficiência da burocracia estatal
brasileira sempre foi um entrave maior em nossas
tentativas de moldar um quadro de justiça social e de
desenvolvimento sustentado para o Brasil.

Não fosse a obrigatoriedade constitucional de
existência de uma instituição regional para a gestão
dos Fundos Constitucionais, eu seria tentado a pedir
que houvesse a extinção pura e simples do Basa e
que o FNO fosse gerido diretamente pelo Ministério
da Integração Nacional. E mesmo com esse preceito
constitucional, não sei se não seria o caso de
extinguir o Basa, substituindo-o por alguma outra
instituição mais eficiente e eficaz.

De fato, Sr. Presidente, os recursos recebidos
pelo FNO não são desprezíveis, o que só faz
aumentar a responsabilidade dos que geram tais
recursos.

Espero sinceramente não ser obrigado a
retornar a esta tribuna para fazer um novo pronuncia-
mento sobre esta matéria. Além de desagradável, é
desgastante ”chover no molhado“, sobretudo se não
for dada conseqüência às denúncias que acabo de
fazer.

Desejo ardentemente que se corrijam os rumos
da política de ajuda ao agricultor brasileiro, em partic-
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ular, e a todo o empresariado, em geral, sobretudo os
da região onde atua o Basa – a minha região Norte e
o meu Estado de Rondônia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra a V. Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela

ordem.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria de me inscrever para uma comunicação
inadiável.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao Senador Amir Lando. (Pausa.)

Concedo a palavra ao Senador Roberto
Saturnino por 20 minutos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ocorreu, no Rio de Janeiro, um fato surpreendente,
inesperado, que ocupou quatro ou cinco páginas, du-
rante aproximadamente quatro dias, dos maiores
jornais do Rio de Janeiro, como O Globo, o Jornal do
Brasil e O Dia.

Sr. Presidente, o fato é que um cineasta
brasileiro, o Sr. João Salles, de bom conceito
profissional e moral, membro de família das mais
ilustres da nossa cidade, fez um documentário muito
competente – como são os seus trabalhos – a
respeito da guerra entre a Polícia do Rio de Janeiro e
os traficantes que ocupam as favelas daquela cidade.
Denominou esse documentário de Notícia de Guerra
Particular.

Esse documentário foi realizado em 1998. Foi
exibido de 1998 para 1999 e, ontem, foi reprisado por
um canal da NET, o GNP, e tive oportunidade de vê-lo.
Realmente, trata-se de um documentário chocante e
impressionante. Daí toda a polêmica que suscitou.

Porém, ao fazer o documentário, o cineasta
João Salles viu-se levado a entrevistar vários
traficantes e criminosos, entre os quais o Marcinho
VP, que foi comandante do tráfico de uma favela da
Zona Sul da cidade, o Morro da Dona Marta, que,
posteriormente, foi preso e que hoje está foragido.

O fato é que o cineasta, de alguma forma, achou
interessante a história da vida desse traficante.
Considerou-a paradigmática – e é realmente; direi o

porquê logo em seguida – e propôs um auxílio
financeiro ao traficante. Esse auxílio era inteiramente
desprezível diante do que o traficante ganhava com o
tráfico. O cineasta quis oferecer uma oportunidade ao
traficante de realizar um trabalho honesto: escrever
um livro sobre a sua vida e a de sua comunidade. E
assim foi feito. O Sr. Marcinho começou a escrever o
livro; não sei em que ponto este se encontra.

Esse fato, revelado ao Coordenador-Geral da
Segurança do Rio de Janeiro, suscitou uma enorme
polêmica a respeito da atitude do cineasta. Seria lícito
oferecer essa ajuda em troca de uma obra
supostamente literária? Surgiram depoimentos con-
tra e a favor. Isso é crime? Não é crime? O fato é que o
cineasta está envolvido no episódio, vai prestar
depoimento, vai esclarecer o assunto e recebeu a
solidariedade e a condenação de muitos. Alguns
depoimentos quase resvalaram em solidariedade ao
próprio traficante, o Marcinho VP, tal foi o clima
emocional que envolveu o episódio.

O fato, Srªs e Srs. Senadores, é que esse
documentário e essa polêmica revelam, mais uma
vez, a deletéria doença que afeta a nossa sociedade,
porque mostram com clareza a profundidade dessa
guerra e a impossibilidade do seu término.

O documentário mostra, no Rio de Janeiro, uma
polícia razoavelmente bem equipada, que, segundo
um dos oficiais, usa armas que nenhuma outra polícia
do mundo usa, tal é o seu poder de fogo. Essas armas
são usadas por exércitos em outras partes do mundo,
mas, no Rio de Janeiro, o são pelo Batalhão Especial,
o BOP, da Polícia Militar. Além disso, mostra uma
polícia cansada, exausta nas declarações e nas
feições dos seus oficiais e dos seus soldados, numa
guerra contra traficantes também muito bem
equipados, com armas importadas clandestinamente,
e apoiados pela comunidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso
também fica claro! Do contrário, não houvesse essa
ligação dos traficantes com a comunidade, não
houvesse esse apoio que decorre exatamente da
forma injusta como as pessoas são tratadas,
evidentemente a polícia já teria ganho essa guerra. E
não a ganhou, e, provavelmente, não a ganhará, num
horizonte de prazo muito longo, até que essa doença
da nossa sociedade seja eficazmente tratada, o que
não vem ocorrendo.

No documentário, uma menina de cinco ou seis
anos, na sua ingenuidade, diz claramente: ”Aqui, nós
preferimos os traficantes, sim.“ Uma senhora diz: ”An-
tes da existência deles, a polícia entrava aqui, metia
os pés nas portas e não nos respeitava. Agora, pelo
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menos, a polícia entra com medo.“ Quer dizer, não se
pode, absolutamente, ignorar o fato de que há uma
ligação de solidariedade. Às vezes mais profunda, às
vezes ambígua e cheia de contradições, há uma
ligação profunda das comunidades faveladas com os
traficantes, que resulta da maneira como a sociedade
brasileira trata esses concidadãos que não têm a
menor chance de se realizar numa vida digna.
Mostra, também, como o caso do Marcinho VP é,
realmente, paradigmático, porque ele poderia não ter
sido criminoso, poderia não ter feito a opção pelo
crime.

Há um outro documentário, anterior, feito pelo
cineasta Eduardo Coutinho, que filmou o Marcinho
ainda menino de colégio. Ele expressava o desejo de
ser desenhista industrial e chegou a se matricular
numa escola para isso, mas foi de tal maneira
discriminado que, também observando o destino
infeliz da sua família, da sua mãe, dos meninos, dos
homens e das mulheres adultos da comunidade, fez a
opção pelo crime. Ele poderia não tê-lo feito se
tivesse recebido outro tipo de tratamento, se as
portas da sociedade lhe fossem abertas para uma
ascensão que alcançaria, porque mostrou que tinha
talento.

Aliás, Sr. Presidente, a opção do crime só é feita
pelos jovens talentosos, que têm personalidade,
vontade, desejo de mudar, que são capazes de se
insurgir contra a vida indigna que lhes está destinada,
porque os que não têm essas qualidades se
acomodam e vão vivendo aquela vida miserável, à
espera, não sei, de uma salvação extraterrena.
Somente os jovens talentosos, que têm alguma
vontade e personalidade, algum tipo de carisma,
fazem a opção pelo crime. Assim, escolhem a
aventura, mesmo sabendo que a sua vida será muito
curta. Na verdade, preferem levar essa vida curta mas
digna – com a dignidade como a julgam ser – em
relação à de outros membros da comunidade. Esses
jovens optam por uma aventura arriscadíssima, mas
não se conformam em passar a vida toda – porque
sabem que assim será – sob a opressão e a
indignidade. Por essa razão, por serem jovens
destacados na comunidade, são realmente
confundidos com heróis. Suas atitudes não deixam de
ter a dimensão de heroísmo, na medida em que se
arriscam mas recusam a vida indigna aceita pela
maioria, que não possui condições de se rebelar.

Os jornais dizem que estão transformando
Marcinho em herói, mas não é verdade. Quem lê os
jornais, a classe média ou aqueles que têm o mínimo
discernimento não o julgam um herói. O Sr. Marcinho

é um bandido, é um criminoso, sim, e deve ser preso
e punido, porém, para a juventude das comunidades
miseráveis, a sua atitude e a dos outros que,
analogamente, tomam o caminho do crime, não
deixam de ter uma dimensão de heroísmo.

Assim, precisamos refletir muito sobre isso.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me V.
Exª um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Ouço, com atenção, o Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador
Roberto Saturnino, V. Exª levanta uma tese a ser
discutida, mas apenas abriria um preâmbulo para
relatar um fato passado, sem relação com o que V.
Exª traz dentro de um prisma discutível. Eu
perguntava, à época em que estava na Polícia Fed-
eral, por que jovens e crianças ajudavam os
traficantes dos morros do Rio de Janeiro. Por que
essa dedicação? Seria apenas pela falta da presença
do Estado, alheio às dificuldades dos moradores do
morro? Seria pelos meios de sobrevivência
oferecidos aos meninos e às famílias? Seria pelo
próprio medo? Seria por causa desse heroísmo ”mais
real“, que V. Exª cita, a dedicação à imagem desses
traficantes? Sou intolerante com traficantes! Nem
discuto o assunto e se Deus pudesse destruí-los seria
o melhor caminho, mas precisamos ler um pouco de
Psicologia para ter uma visão diferente da policial. V.
Exª traz uma visão não policial, que busca entender o
que está acontecendo e procura respostas. Fazendo
pesquisas, ele chegou ao ponto de me dizer o
seguinte: pegue aqueles rapazes e os leve até à beira
do morro. Lá embaixo tem uma viatura policial – não
vou generalizar, estou dando apenas um exemplo. E o
sujeito diz que vai pagar o ”pau“, que é o pedágio,
para continuar o trabalho. Quem é o herói para o
menino e quem é o bom? Como o policial pode ser
considerado herói ou bom se ele está recebendo
pagamento para permitir que o crime seja praticado?
Então, esse heroísmo provêm de situações as quais
teríamos que estudar com profundidade. Penso que a
polícia deveria ser o alvo primeiro de qualquer
governador. Dever-se-ia criar condições para
devolver a dignidade da função à autoridade a fim de
que o policial se sentisse herói – como diz V. Exª,
alguns sentem-se heróis praticando o crime. Enfim,
que o policial tivesse dedicação e amor à profissão
para enfrentar o marginal em defesa real da
sociedade. O policial vocacionado tem que saber que
não vai ficar rico, trata-se da realização de um sonho.
Então, essas coisas se confundem. E, neste instante
em que V. Exª, com tanta inteligência, clareza,
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tranqüilidade e calma, nos traz esse tema à
discussão, acredito que seria importante que, em
outra oportunidade, buscássemos esses pontos
relativos à juventude sem opção, sem vocação e que,
às vezes, se realiza pelo próprio egoísmo no
comando de uma quadrilha, de um grupo organizado
e criminoso. Até ontem, as quadrilhas usavam os
menores para a prática do delito mais grave,
Senador, por serem inimputáveis. Hoje, toda essa
garotada que está na Febem se julga herói e já chefia
quadrilha. O herói é aquele que consegue matar mais
e fazer mais maldade. Esse é o objetivo. Peço
desculpas por ter interrompido o discurso de V. Exª.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Senador Romeu Tuma, o aparte de V. Exª é
excelente, como, aliás, todas as suas intervenções. V.
Exª disse-o muito bem: para nós é difícil, ainda que
sejamos psicólogos, porque não temos a vivência
daquela comunidade. Outra vez V. Exª está com a
razão ao afirmar que essa questão de heroísmo
envolve muito as facções em guerra, porque, para os
policiais, aqueles que morrem são heróis. E muito
justamente. Agora, para os traficantes e para as
comunidades que são vitimadas por isso, quem mata
é que é herói. Nós que estamos de fora dessa guerra,
que temos a obrigação de sobre ela meditar para sa-
ber como fazer para extingui-la, temos que
compreender que os heróis são aqueles que se
arriscam e perdem a vida nessa guerra infindável,
Senador. Do jeito que as coisas vão, é infindável,
porque o documentário mostra muito bem como os
traficantes se realimentam. Há uma população
gigantesca que não tem opção, porque entre ganhar
um salário mínimo – que estamos discutindo se será
de R$160 ou R$170 – e ganhar R$400 ou R$700 por
semana, evidentemente que há uma fila de jovens
querendo entrar nessa guerra, porque precisam sair
da indignidade, da vida miserável dessas
comunidades. Precisamos refletir sobre isso. Somos
homens públicos, temos que ter a visão dessas
coisas a longo prazo e não apenas a visão
imediatista. Dizem que precisam reequipar a polícia.
Concordo. Mas a polícia do Rio de Janeiro está
razoavelmente equipada; na verdade, faltam efetivos
para fazer um policiamento ostensivo nas ruas, mas
os batalhões de choque, que enfrentam as guerras
nas favelas, estão bem treinados e equipados. Não
conseguem vencer a guerra porque a força
realimentadora dos exércitos de traficantes é imensa.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) –
Permita-me V. Exª um aparte, Senador Roberto
Saturnino?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Senador
Roberto Saturnino, V. Exª traz à tribuna um assunto
que preocupa a todos os brasileiros, especialmente
os mais pobres, que são as vítimas. Ainda ontem
assistia a um programa de televisão sobre
desabamentos e me perguntava que vida aquelas
pessoas levam? Que futuro terão? Terão emprego?
Terão escola? O que faz o Governo? Entendo que
não é a polícia que vai resolver o problema. O
Governo precisa fazer investimentos. Temos aí a
reforma agrária, que não deve ficar no campo da
ficção, que o Governo leve aquelas pessoas para o
campo para que vivam dignamente. Elas precisam
mais do que um salário mínimo para viver, precisam
de espaço para sair daquele contexto. Se as pessoas
não têm escola, não têm emprego e moram dentro da
lama, debaixo de papelões, naquela miséria toda, o
que iremos esperar do cidadão? Por isso, a nós, ao
Governo Federal e à sociedade como um todo cabe
uma grande reflexão. É com escola e educação que
resolveremos o problema. Não é tanto com polícia,
mas sim oferecendo educação e emprego com a
presença do Governo. Obrigado.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Nobre Senador Ernandes Amorim, agradeço o
aparte esclarecedor de V. Exª.

Em seguida, iremos discutir exatamente esse
ponto.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Permite-me
V. Exª um aparte.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Pois não. Ouço, com muito prazer, o aparte de V.
Exª, nobre Senador Geraldo Melo.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Nobre
Senador Roberto Saturnino, sabe V. Exª que eu não
poderia ter por V. Exª um respeito maior do que o que
eu lhe tenho.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – É recíproco, nobre Senador. É de coração.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Nobre
Senador, eu estou ouvindo, com muita atenção, o
discurso de V. Exª. E sou um daqueles que, inclusive,
se preparam para, brevemente, participar dessa
discussão no Plenário do Senado, porque penso que
é um assunto que, hoje, afeta toda a sociedade.
Quero apenas fazer um registro em relação a essa
questão do heroísmo do bandido, um heroísmo que –
e, nisto, discordo de V. Exª – acho que a mídia está
contribuindo para criar em relação a essas pessoas.
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Nobre Senador Roberto Saturnino, tenho a
impressão de que se está procurando simplificar
demasiadamente, não o discurso de V. Exª, mas toda
a discussão do problema da violência no Brasil,
simplificar demasiadamente a compreensão desse
problema. Há os que simplesmente atribuem o
problema da violência à miséria, à fome e à pobreza.
Penso que a miséria, a fome e a pobreza fornecem
aquela coleção humana onde estão as pessoas que
precisam sobreviver e, por isso, são mais vulneráveis
à tentação do dinheiro mais fácil na atividade
criminosa, mas penso que estamos convivendo, na
realidade, com alguma coisa que V. Exª já chamou de
”guerra“ – penso que é realmente disso que se trata.
A convivência, a coexistência entre a sociedade
brasileira, a sociedade dos homens sérios, dos
homens de bem, dos trabalhadores honestos, das
donas de casa, dos funcionários públicos, dos
industriais, dos comerciantes, essa sociedade, com a
qual nós, que estamos aqui, temos compromisso,
essa sociedade, cuja segurança nós temos o dever
de encontrar formas de facilitar e de garantir, coexiste
com uma outra, que pela nossa leniência ou pela
nossa incompetência, ou pelo nosso comodismo, ou
exatamente por essa simplificação excessiva na
compreensão do problema, é uma sociedade que
prospera e se robustece à sombra de uma grande e
nova indústria dos nossos tempos, que é a indústria
do narcotráfico. Dentro desse universo, dessa
sociedade paralela, os padrões de reconhecimento,
de afirmação pessoal, não são os mesmos da
sociedade, digamos, normal, da verdadeira
sociedade do País. Enquanto aqui a conta bancária
de uns, a promoção, a ascensão na carreira de outros
são elementos de afirmação e produzem o
reconhecimento social, na outra sociedade a
ascensão social se dá – lá dentro – pela maior
capacidade criminosa do indivíduo, pelo maior
sucesso que ele tem ao enfrentar situações de
perigo. E os que conseguem, aparecem no Jornal
Nacional. Esta semana assisti, na TV Globo, a uma
entrevista em que um marginal, que está vivendo no
exterior mandava mensagens políticas dizendo como
deve ser o Brasil. Essa reportagem durou de 15 a 20
minutos. Ou seja, mostrou-se um marginal ensinando
ao povo brasileiro como o Brasil deve ser
transformado. Na realidade, ele, que já era herói an-
tes de sair do País, transformar-se-á em um
semideus quando voltar – o que me preocupa.
Estamos começando a viver uma situação em que
passamos a considerar a violência algo normal na
vida dos povos. Na verdade, a violência produz

insegurança e incerteza na vida dos homens de bem,
das famílias equilibradas, das pessoas decentes do
País, que têm o direito de exigir do Estado brasileiro
que lhes garanta dormir em paz, andar na rua em paz.
Não podemos continuar tendo complacência com um
tipo de atividade que precisa ser esmagada pela força
da sociedade. Era esta a minha participação.
Agradeço a V. Exª a oportunidade de aparteá-lo.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Eu é que agradeço, nobre Senador Geraldo
Melo. Farei três observações sobre o aparte muito
inteligente de V. Exª, muito lúcido.

Primeiro, temos de esmagar e eliminar esse mal
que brotou com tanta força dentro da nossa
sociedade. Porém, o fato concreto, real, é que a
sociedade brasileira não tem conseguido fazê-lo. O
Senador Romeu Tuma diz que a polícia está muito
infiltrada. Mas por que nenhum governador conseguiu
transformar a polícia? Tudo isso é um conjunto, é um
complexo do qual faz parte a polícia também. E no
qual entra a conformação da sociedade, que produz
isso. A miséria e a pobreza não produzem banditismo,
como V. Exª disse muito bem. Não sou daqueles que
dizem que o aumento da criminalidade é resultado do
aumento da pobreza. Não se trata disso, mas do
sentimento de indignação com a injustiça.
Exatamente o contraste, a injustiça, a impunidade, a
falta de valores morais – que a elite da sociedade
manifesta claramente em todos os setores da vida –
produzem a indignação, a revolta, a insurreição, que a
sociedade agora não é capaz de controlar e de
extinguir.

A polícia não vai ganhar essa guerra, Senador
Geraldo Melo. Estou absolutamente convencido dis-
so. Cabe a nós, representantes dessa sociedade,
desse povo, pensar a respeito disso e tomar as
providências necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio. Faz
soar a campainha.)

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Não demorarei, Sr. Presidente.

O Sr. Geraldo Althoff (PFL – SC) – Senador
Roberto Saturnino, V. Exª me permite um aparte
também?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Pois não, Senador Geraldo Althoff. Antes, quero
apenas concluir o que estava dizendo ao Senador
Geraldo Melo. Não sou defensor da mídia. Na minha
opinião, a mídia nacional está envolvida com a elite
endinheirada e sem padrões éticos, incapaz de servir
de exemplo para a conformação de uma sociedade
mais justa. Naquelas comunidades, há uma mídia
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própria, de boca em boca; são comunidades muito
densas, muito próximas. Não é o fato de o bandido
aparecer na mídia que o transformará em herói. É a
atitude dele, imediatamente conhecida de toda a
comunidade, que o faz um representante da
insurreição contra a indignidade a que todos são
submetidos.

Ouço o Senador Geraldo Althoff.

O Sr. Geraldo Althoff (PFL – SC) – Muito
obrigado, Senador Roberto Saturnino. V. Exª levanta
um problema de significativa importância quando se
refere à identidade do herói negativo e à influência
negativa que esse indivíduo tem sobre a estruturação
da personalidade das crianças e dos adolescentes.
Quero fazer uma comparação. Todos nós, quando
crianças ou adolescentes, íamos às matinês dos cin-
emas, nos domingos à tarde, para assistir aos filmes
de bangue-bangue. Naqueles filmes, havia as figuras
do mocinho e do bandido, representando o bem e o
mal, respectivamente, sempre com a alternativa do
bem sobrepujando o mal. Poder-se-ia pensar que
aquela situação fosse negativa. Mas na estruturação
da personalidade do ser humano, essa conotação da
realidade agia de maneira positiva, porque o bem
sempre sobrepujava o mal. Hoje assistimos
exatamente à situação inversa: o mal sobrepujando o
bem, o que interfere de maneira direta e efetiva sobre
a estruturação da personalidade das crianças e dos
adolescentes que vivem nesse meio. Essa era a
ponderação que eu gostaria de fazer.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ) – Ponderação, Senador Geraldo Althoff, muito
justa e com a qual concordo. Porém, é preciso fazer
uma indagação. Por que isso mudou? Por que os
filmes apresentavam a realidade de uma forma
naquela época e hoje a apresentam de maneira
diferente? Não o fazem senão pelo fato de a
sociedade ter mudado. A sociedade daqueles tempos
tinha valores éticos, morais e tradicionais diferentes
dos atuais.

Senador Geraldo Althoff, o valor, hoje, está na
eficácia financeira, no dinheiro. Na interpelação do Sr.
Armínio Fraga, quando ele ia assumir o cargo de
Presidente do Banco Central, lembro-me de que
chamei a atenção de S.Exª para o fato de que a nossa
sociedade está valorizando a eficácia de resultados
financeiros em detrimento de padrões éticos e morais
sobre os quais se funda a sociedade. São padrões
para os quais não importam resultados a longo prazo,
pois os resultados muito bons podem esfarinhar o
edifício social, na medida em que negam os valores

tradicionais. Naquela ocasião, a minha colocação não
foi compreendida.

Sr. Presidente, o tempo destinado ao meu pro-
nunciamento já está esgotado. Para encerrá-lo, peço
a V. Exª que me conceda alguns minutos, para que eu
possa chamar a atenção dos Srs. Senadores para um
fato muito importante.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
passamos os anos 90 experimentando uma diretriz
política: a de favorecer as exigências do mercado
financeiro na expectativa de grandes investimentos
internacionais que dinamizassem a nossa economia,
gerassem emprego e possibilitassem o ataque mais
profundo da questão social. Entretanto, perdemos
dez anos na expectativa de que isso ocorresse.
Pergunto: continuaremos esperando por mais dez
anos, praticando a mesma política na expectativa de
que isso mudará? Não mudará, Srs. Senadores! Ou
reagimos e dizemos claramente que essa política
deve ser mudada, que é preciso restabelecer o
primado da produção e da justiça social sobre o
interesse financeiro, ou essa situação só se agravará!
Não há razão ou luz no fim do túnel que nos infunda a
confiança de que essa solução de política econômica
traga os resultados que o Governo vem apregoando
insistentemente e cada vez mais.

Agora, nomeia-se o Sr. Francisco Gros presi-
dente do BNDES, da agência desenvolvimentista. O
que esperar disso senão o aprofundamento de uma
linha desastrosa de política econômica e social, que
vem infelicitando o País e agravando cada vez mais a
guerra social que se implantou nas nossas grandes
cidades e que, no Rio de Janeiro, se tornou
invencível?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a polícia
do Rio não vai vencer essa guerra. Fiquei
absolutamente convencido disso nos últimos tempos.
Está lá a cúpula da Secretaria de Segurança
completamente dividida, e o Governador tentando
colocar panos quentes. O fato é que há uma
divergência filosófica fundamental: enquanto um
acredita que a ação armada da polícia resolverá o
problema, o outro pensa o contrário, que é preciso
buscar outros caminhos a fim de mudar a realidade em
que vive a sociedade brasileira, a fim de que haja paz.

Sr. Presidente, agradeço a benevolência de V.
Exª.

Durante o discurso do Sr. Roberto
Saturnino, o Sr. Geraldo Melo, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio, 2º Secretário.
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O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Carlos
Bezerra.

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

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Eminente Senador Carlos Bezerra, lamento
informá-lo de que já há três inscrições. Portanto, creio
que não será possível.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Gilvam Borges.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra a V. Exª, pela ordem.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, seria possível depois da
Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Para
uma comunicação, regimentalmente não poderemos
conceder a palavra a V.Exª.O Regimento permite que
se conceda a palavra a três Senadores. Já temos três
Senadores inscritos. Poderei levar a solicitação de V.
Exª ao Presidente, que deverá assumir daqui a pouco.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eminentes colegas, temos
observado, nestes últimos meses, a aflição e o
desencanto com os desencontros de idéias e a busca
de cada homem público por soluções para os
problemas do País. Há poucos minutos, tivemos o
Senador Saturnino na tribuna, que despejou a sua
angústia, as suas preocupações para com a área de
segurança. Tantos aparteantes, e eu a refletir.

É preciso, Sr. Presidente, uma consciência
histórica para compreender o momento atual, a
conjuntura atual. Na área social, na área da saúde e
na da educação, e não só na área da segurança
pública, observamos o declínio acentuado e o
desespero de quem procura alternativas.

Os Estados Unidos têm a sua sociedade
ameaçada e implantam uma política arrojada na
tentativa de controlar as drogas, consideradas um
dos elementos que provocam a violência e estimulam
a criação de marginalizados, que posteriormente se
tornarão bandidos.

O Senador Roberto Saturnino tem razão. Como
vencer uma guerra se, na entranha da sociedade, não

podemos definir quem é polícia e quem é bandido?
Os Estados Unidos estão dando um grande exemplo:
não estão conseguindo, mesmo com toda a sua
tecnologia, com todo o seu desenvolvimento
econômico, com toda a sua estrutura, e implantando
uma política mundial, vencer esse mal terrível que é a
droga.

Só há um caminho para este País: a educação.
A educação transforma o homem, ela cria um novo
homem, ela prepara o homem para o trabalho, para o
amor e para ter valores éticos. E nós estamos nesse
tiroteio, confesso a V. Exªs, perdidos. Fico, em certos
momentos, deslocado, porque vejo muitos colegas se
manifestarem. Uns utilizam palavras bonitas, a
retórica, mas nem sempre o que vem de seus lábios é
o sentimento verdadeiro que está em sua alma. É
uma questão de sobrevivência.Vejo gente falando bo-
nito, mas lá no fundo eles sabem que o efeito é
mínimo, é pouco, é insuficiente.

Eu tenho caminhado, Sr. Presidente. Já
caminhei bastante e continuo caminhando. Sou um
caminhador, um peregrino. Publiquei a minha revista
– está aqui a foto. Nos finais de semana eu caminho
para poder refletir, para procurar me encontrar.
Confesso aos colegas que em certos momentos fico
deslocado, sem saber o que fazer para melhorar este
País.

Vejo aqui o Senador Lauro Campos, um
baluarte – sempre foi, desde que cheguei aqui –,
atacando o FMI. E ele briga com o mesmo
entusiasmo, a mesma vontade sincera. Vejo a colega
Heloísa Helena fazendo verdadeiros escândalos para
chamar a atenção para os problemas que afligem a
nossa sociedade.

Sr. Presidente, hoje é um dia em que retorno à
tribuna preocupado, como todos os colegas estão,
com o País. E é preciso, sim, que os homens que
compõem o Executivo, o Presidente da República,
Governadores, Prefeitos, e nós, do Poder Legislativo,
o Congresso Nacional, por suas duas Casas, e as
Câmaras de Vereadores e as Assembléias
Legislativas façamos um grande movimento nacional
pela educação. A educação trará o novo homem,
transformará, de uma certa forma, a sociedade.E isso
é necessário fazer.O País precisa se encontrar, e nós,
brasileiros com convicções sérias e honestas, temos
que dar a nossa contribuição. Às vezes clamamos no
deserto e lamentamos profundamente que o País
ainda não tenha se encontrado.

É verdade que avançamos muito, é verdade que
o Presidente Fernando Henrique, diante de tantas
dificuldades, diante de um grave e profundo problema
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econômico, optou pela estabilidade, para segurar a
inflação, e a área social padece profundamente.
Segurança, educação e saúde precisam de atenção
urgentemente.

Conclamo um dos nossos grandes líderes, um
dos mais veteranos políticos, o Presidente Antonio
Carlos Magalhães, para que procure, juntamente com
outras autoridades de expressão nacional, cada um
em sua área específica, preparar um grande plano de
expansão, de recuperação para o País. Precisamos
disso! Não temos como acabar com a violência no Rio
e no resto do País. Não temos como dar assistência
médica e saúde para o nosso povo. Estamos tentando
melhorar a educação, com o grande trabalho que o
Ministro Paulo Renato está fazendo, mas os efeitos
ainda são mínimos, Sr. Presidente.

Um dia destes, estava na pauta nacional, na
mídia, a grande luta para acabar com a pobreza. O
Presidente Antonio Carlos Magalhães erguia essa
bandeira com outros líderes. Para se acabar com a
pobreza faz-se necessária a mesma luta travada para
se acabar com a violência, como o próprio Senador
Roberto Saturnino acabou de falar. E como acabar
com ela? Os senhores sabem melhor do que eu.
Onde podemos combater a causa? Estamos falando
de efeitos. Policiais não vencem bandidos, porque,
em muitos momentos, nem mesmo sabemos quem
são os bandidos ou quem são os policiais. Em certas
ocasiões, os bandidos fazem o papel do policial. Nos
morros é assim: os gângsteres fazem a segurança em
determinados setores, que se investem de uma
autoridade coercitiva. É preciso, portanto, um grande
mutirão.

Recentemente, houve a crise do teto salarial,
quando se quis paralisar uma greve justa, muito justa,
afinal de contas o salário de um Juiz Federal é de
fome, de miséria e não condiz com a sua capacidade
técnica, a sua disposição de se preparar para
concursos e a sua vocação para exercer posições
importantes no Poder Judiciário. Aqui, nesta Casa,
vários Senadores se manifestaram. No Legislativo é
outra demagogia! Sabem quanto ganham os nossos
colegas? Muitos deles têm vergonha de dizer. V. Exª
bem o sabe, como um homem lutador e batalhador
que é. Um parlamentar recebe R$4,8 mil por mês,
líquido.

Quando chega o período eleitoral, vem o
desespero da concorrência e a busca de condições
para disputa torna-se desleal. Exercer o cargo com
dignidade não é possível. Só nós, os heróis, para
segurar essa bandeira e ter moral e dignidade. Mas

aqui, no Congresso Nacional, temos parlamentares
honestos, sérios dedicados.

Meus Deus! Os poderes estão podres,
corrompidos. É verdade. Fazer o quê? Faço um apelo
aos nossos queridos Líderes no sentido de que se
unam e, assim, possamos abrir a grande Carta e
retomar o desenvolvimento deste País, que é belo, é
maravilhoso. Temos condições de construir uma
grande Nação, pois é triste a situação social deste
País.

Os arremessadores de pedras, os
blasfemadores, que têm como bandeira a
desmoralização de quem trabalha, não fazendo
justiça quando se deve fazê-la, levam-nos a uma
discussão mais ampla. Aqueles que estão
acostumados a jogar pedras, a só falar do que é
negativo, a dizer que tudo está acabado e que
ninguém presta, no fundo são recalcados.

As contribuições que têm sido dadas são
importantes. Vamos reconhecer que o grave
problema social não pode ser jogado unicamente nas
costas do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Tudo é culpa do Presidente, do homem público de um
modo geral, mas temos avançado também. Temos
que reconhecer que as amplas reformas que foram
implementadas nos últimos seis anos são
importantes. A Reforma Administrativa, a Reforma da
Previdência e a Reforma do Judiciário, que está em
curso, são ações concretas que estão reestruturando
o País para podermos entrar nessa competição
mundial.

O Senador Roberto Saturnino tem razão. A
polícia do Rio de Janeiro ou de qualquer capital
brasileira não tem como vencer isso. As lideranças
têm que se levantar para que possamos implementar
uma política radical, investindo na base, isto é, na
educação, com uma política de médio e longo prazo.
Paralelo a isso, também devemos tomar outras
atitudes de impacto. Assim, o País pode, então,
desenvolver-se.

O Presidente Antonio Carlos Magalhães,
grande líder deste País, também levantou a bandeira:
”Vamos acabar com a pobreza“. Não tem como! Se o
homem não tem o instrumento de que ele necessita,
desde quando está no berço ou no ventre de sua
mãe, e começa a absorver as informações para que
possa se estruturar e ser um homem de bem,
qualificado, informado, preparado para ganhar a vida
e fazer a riqueza do País, não há como se acabar com
a pobreza.

Passo pelo Eixão, pela rodoviária, ando por aqui
e por ali, ouvindo as pessoas. Vejo os menores
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abandonados, cheirando cola. Vou lá perto e fico
olhando. De onde vêm essas crianças? De uma
família desestruturada, de pessoas despossuídas
que não tiveram a oportunidade de se prepararem
para a vida? O grande laboratório da preparação dos
delinqüentes futuros, dos marginalizados que entram,
justamente, nesse sistema, em que 70% caminha
para o banditismo, é a família. Vamos ver como
começa a célula mater da sociedade, milhares delas.
E as estamos produzindo como o olho d’água.

Um certo dia, preparei um projeto de lei,
apresentei nesta Casa e levei ao Ministro Paulo
Renato. Eu disse: Ministro, se começarmos a
introduzir essas disciplinas no 2º e 3º graus, e as
mulheres e os homens possam ter acesso à disciplina
do amor, dentro da própria Psicologia – e até da área
da Biologia –, podendo discutir desde cedo a
responsabilidade da vida, da procriação, com certeza
teremos condições de melhorar muito este País, pois
tudo passa pela educação. O Ministro ficou com o
projeto. Mas dos últimos Ministros da Educação, eu o
considero como um dos mais competentes. Apesar
de todas as dificuldades, ele está fazendo um grande
trabalho.Sou um admirador do Ministro Paulo Renato,
considero-o um dos melhores da área social.

Deixei lá o projeto. E disse a ele: V. Exª sabe
quantos milhões de abortos são praticados neste
País? Olha o lixo embaixo do tapete.V.Exª sabe que a
situação das mulheres brasileiras é complicadíssima,
principalmente a das nossas adolescentes, quando
engravidam e não têm outro caminho? E disse ainda:
nas classes mais baixas, quando as mulheres vão à
loucura e desejam interromper a gravidez, utilizam
métodos dramáticos e, nobre Senador Roberto
Saturnino, está aí o grande laboratório como olho
d’água boiando.

Então, as causas dos problemas nacionais não
estão só na área econômica, que é uma
conseqüência da área social. Eu acho que nós
precisamos ter mais amor e mais disposição.

Quero fazer um apelo ao nosso querido
Presidente Antonio Carlos Magalhães, a quem
também devotamos admiração como um dos poucos
homens que, neste exercício, sabe exercer o Poder
com altivez e autoridade: Sr. Presidente, está na hora
de elaborarmos uma grande carta para o País,
realizarmos uma grande assembléia com o Executivo
e escolhermos algumas alternativas.

Nós precisamos fazer uma revolução neste
País, mas não como no passado, quando os homens
se utilizavam de armas. A nossa grande arma, hoje, é
a educação – é fazer a revolução dentro do homem

para que ele possa, a partir daí, transformar-se e ser
mais livre e mais feliz. Não se pode falar em violência
sem discutirmos planejamento familiar, educação.
Não se pode falar em violência se não houver
homens qualificados e bem remunerados, que
tenham dignidade para exercer as suas funções.

Por que nós – políticos, homens públicos –
somos, na maioria das vezes, acusados de fazer da
nossa atividade um balcão de negócios? Hoje está
em xeque o nosso Poder Judiciário – é a verdade, não
adianta escondê-la.

Srs. Senadores, precisamos de uma ação
concreta! Este País é belo, é maravilhoso, não existe
igual. Nas poucas viagens que fiz ao exterior, em que
pude observar outras culturas, constatei que não
existe país igual a este. Este País precisa de uma
atenção melhor.

Temos também de considerar que nossa etnia é
formada pelos degredados e negros, que aqui vieram
no tempo da colonização, e pelos índios. E, desde
essa época, temos o hábito de querer fazer as leis do
território, a desorganização. É preciso fazer uma
reflexão profunda.

Quero dizer ao País, ao nosso Presidente Anto-
nio Carlos Magalhães e aos eminentes Senadores
que tenho fé e confiança neste País, e que sei que
podemos melhorá-lo. Porém, quando vejo o clamor, o
grito, a angústia de muitos Colegas... Um dia desses,
o Senador Roberto Requião, que é encrenqueiro,
estava sentado neste plenário.Eu disse-lhe: ”Senador
Requião, o senhor parece estar meio abatido“. Ele me
respondeu: ”É, ando meio chateado“. Retruquei:
”Levanta a cabeça, Requião“. E ele me disse: ”Faz
tempo que não vou à tribuna. Estou meio
desencantado“. E eu disse-lhe: ”Não se renda;
levante-se“. Mas eu também estava meio baqueado.
Ontem, senti a Casa meio para baixo. Porém, vamos
levantar este País! Este país é fantástico, é
maravilhoso.

Quero dizer também a todos – da Oposição e da
Situação – que essa convivência salutar é importante,
porque os pensamentos contrários é que provocam
mudanças. No entanto, há a turma que exagera, que
tem a firme vocação de jogar pedra. Pode-se colocar
diamante na rua, sanear, fazer uma grande política,
mas eles estão sempre blasfemando. Porém,
conhecemos esse povo e sabemos como ele se
comporta. E a todo o pessoal que compreende a
situação que o País atravessa, pedimos paciência.

Sr. Presidente, antes de encerrar, reitero meu
pedido a V. Exª, que ainda tem muito a contribuir com
este País: converse com o Presidente Fernando
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Henrique Cardoso, chame o Ministro Pedro Malan,
faça uma reunião de cúpula, pois precisamos tomar
uma atitude porque a situação está ruim.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Gilvam
Borges, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada sucessivamente pelos Srs.
Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente e Anto-
nio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2000

Proíbe o uso de propaganda e
publicidade em livros didáticos, de todos
os níveis, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É vedado o uso direto, indireto ou induzido

de propaganda ou publicidade de produtos destinados
ao consumo ou à manutenção da imagem de marca,
em livros didáticos, para qualquer nível escolar.

§ 1º Permite-se constar a sigla ou marca de
entidades cuja parceria possibilitou a edição do livro
sempre que se destine a baratear o custo de
aquisição do mesmo pelo consumidor.

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

Justificação

A publicidade em livro didático deve ser rechaçada
de modo frontal. Já não é desconhecida da sociedade a
crescente prática de inclusão, em livros didáticos, de pro-
paganda, explícita e subliminar, de produtos, sob a
discutível argumentação de se presta a contextualização
e exemplificação da matéria que se quer fixar.

Não nos opomos à propaganda nos meios de
comunicação de massa, bem como em vestuário de
desportistas, em carros de corrida e outras práticas já
estabelecidas. No entanto, valer-se do anúncio de um
remédio para exemplificar um ponto de gramática é
exagero de índole dolosa. Estabelecida a prática,
estaremos correndo o risco de produzir uma geração
incapaz de perceber inteligentemente seu tempo e
sua própria cidadania.

Por trás dessa novidade mercadológica está
uma ideologia que se instila na mente infantil para
conformá-la aos padrões e ditames do mercado – seu

novo senhor. Essa criança, moldada consumista e
acrítica, ver-se-á, em pouco tempo, de joelhos diante
do produto – e o que é pior: do produtor. Para esse fu-
turo cidadão, o valor máximo da vida será o ter, em
detrimento do ser; e seus sonhos serão todos
relacionados à posse e à ostentação.

Já é excessiva a influência que a sociedade de
consumo exerce sobre nossos atos. Precisamos,
agora, preparar a criança e o adolescente para
discernir sue tempo e os atores que nele atuam. Com
certeza, a prática que aqui desejamos conter não
colabora com esse ideal. Ao contrário, conspira con-
tra ele.

O presente projeto de lei procura sanar os
abusos supramencionados restringindo a presença
do anunciante à forma já conhecida de patrocínio ou
apoio cultural. Esse apoio recebe seu crédito na
forma da presença da marca da entidade que
viabilizou a edição.

Diante da urgente necessidade de disciplinar a
matéria, peço aos meus pares apoio para o presente
projeto de lei.

Sala de Sessões, 1º de março de 2000. –
Senador Arthur  da Távola.

(Às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de educação,
cabendo à última a decisão terminativa).

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, DE 2000

Convoca plebiscito sobre a
desestatização das hidrelétricas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É convocado plebiscito, a ser realizado

em todo o território nacional, sobre a desestatização
das hidrelétricas.

Parágrafo único. Considera-se desastatização
das hidrelétricas, para efeito deste Decreto
Legislativo, a alienação, pela União, de direitos que
lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações
sociais e o poder de eleger a maioria dos
administradores de sociedade responsável pela
gestão ou exploração de centrais ou usinas
hidrelétricas, bem como a transferência, para a
iniciativa privada, da execução desse serviço público.

Art. 2º Ficam sustadas até a proclamação dos
resultados do plebiscito de que trata este Decreto
Legislativo, na forma do estabelecido pelo art. 9º da
Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, as medidas
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administrativas que visem à desestatização das
hidrelétricas.

Art. 3º O Presidente do Congresso Nacional
dará ciência da aprovação deste ato convocatório ao
Tribunal Superior Eleitoral para os efeitos previstos no
art. 8º da Lei 9.709, de 1998.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Justificação

A privatização das hidrelétricas é matéria de
grande relevância, uma vez que se trata da decisão
sobre um dos mais importantes patrimonios do País,
construído ao longo de décadas de grande esforço e
sacrifício de toda a população. Assim, parece-nos ser
fundamental que essa mesma população seja
chamada a se manifestar sobre essa questão funda-
mental para o futuro do modelo econômico a ser
adotado pelo Brasil.

Vale observar que se trata, aqui, justamente, de
dar cumprimento ao que estabelece a nossa
Constituição, quando ela prevê procedimentos de
democracia cireta.

Efetivamente, a Carta de 1988 estabeleceu um
modelo de regime democrático semi-direto ou hídrico,
combinado mecanismos de representação política
com formas de manifestação direta da vontade popu-
lar. A regra fundamental foi fixada no parágrafo único
do art. 12 da Lei Maior: “todo poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição”.

Como mecanismo de exercício da soberania popu-
lar, prevê a Carta Magna, além do sufrágio universal e do
voto direto e secreto, com valor igual para todos, para a
escolha dos Chefes do Executivo, membros do Poder
Legislativo e outras autoridades, três formas de
manifestação da vontade popular direta, o plebiscito, o
referendo e a iniciativa popular, já regulamentadas pela
Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998.

O art. 2º do referido diploma legal define plebiscito
e referendo como “consultas formuladas ao povo para
que delibere sobre matéria de acentuada relevância de
natureza constitucional, legislativa ou administrativa”,
sendo que, conforme o seu § 1º, “o plebiscito é
convocado com anterioridade a ato legislativo ou
administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou
denegar o que lhe tenhas sido submetido”.

Ou seja a instituição do plebiscito visa,
exatamente, ao atendimento de situação como a aqui
exposta.

Assim, impõe-se ouvir o povo sobre a questão
da privatização das hidrelétricas, para que se decida,

de forma legítima, sobre o destino de um dos mais
importantes patrimônios da sociedade brasileira.

Sala das Sessões, 1º de março de 2000. –
Heloísa Helena – José Eduardo Dutra – Antonio
Carlos Valadares – Amir Lando – Ney Suassuna –
Geraldo Cândido – Francelino Pereira – Paulo
Hartung – Jefferson Péres – Sebastião Rocha –
Tião Viana – Emília Fernandes – Roberto Requião
– Lauro Campos – Roberto Freire – Ademir
Andrade – Alvaro Dias – José Alencar – Juvêncio
da Fonseca – Arlindo Porto – Renan Calheiros –
Roberto Saturnino – Osmar Dias – Maria do
Carmo Alves.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998

Regulamenta a execução do
disposto nos incisos I, II e III do artigo 14
da Constituição Federal.

...........................................................................
Art. 8º Aprovado o ato convocatório, o

Presidente do Congresso Nacional dará ciência à
Justiça Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua
circunscrição:

I – fixar a data de consulta popular;
II – tornar pública a cédula respectiva;
III – expedir instruções para a realização do

plebiscito ou referendo;
IV – assegurar a gratuídade nos meios de

comunicação de massa concessionárias de serviço
público, aos partidos políticos e às frentes
suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em
torno da matéria em questão, para a divulgação de
seus postulados referentes ao tema sob consulta.

Art. 9º Convocado o plebiscito, o projeto
legislativo ou medida administrativa não efetivada,
cujas matérias constituam objeto da consulta popular,
terá sustado sua tramitação, até que o resultado das
urnas seja proclamado.

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

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania).

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

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

É lido o seguinte
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OF.GLPFL Nº 040/00

Brasília, 29 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais solicito, a pedido do

interessado, o desligamento do senador José Jorge
da função de membro titular da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura.

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão,
Líder do PFL no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – O ofício lido vai à publicação.

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

– Projeto de Lei do Senado nº 155, de 1999,
de autoria do Senador Luiz Estevão, que altera o
artigo 4º, da Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de
1998;

– Projeto de Lei do Senado nº 347, de 1999, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que exclui do
salário-de-contribuição para a previdência social os
valores recebidos a título de salário-maternidade e
salário-educação;

– Projeto de Lei do Senado nº 553, de 1999, de
autoria do Senador Moreira Mendes, que altera o
art. 1º da Lei nº 9.092, de 1995, e dá outras
providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 572, de 1999, de
autoria do Senador Sebastião Rocha, que dispõe
sobre a gratuidade do transporte coletivo urbano para
crianças nos casos que especifica;

– Projeto de Lei do Senado nº 586, de 1999, de
autoria do Senador Carlos Patrocínio, que permite a
utilização do FGTS para compra de casa própria, em
qualquer sistema de financiamento habitacional, e dá
outras providências.

Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos de Lei
do Senado nºs 155, 347, 553, 572, 586, de 1999,
vão à Câmara dos Deputados.

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

– Projeto de Lei do Senado nº 218, de 1999,
de autoria do Senador Gerson Camata e da
Senadora Luzia Toledo, que denomina ”Senador

João Calmon“ a Escola Técnica Federal do Espírito
Santo – Uned, de Colatina;

– Projeto de Lei do Senado nº 339, de 1999, de
autoria do Senador Gerson Camata, que denomina o
trecho da BR-262, entre o Bairro de Jardim América e
o trevo da Ceasa, no Município de Cariacica, Estado
do Espírito Santo, como MÁRIO GURGEL;

– Projeto de Lei do Senado nº 340, de 1999, de
autoria do Senador Gerson Camata, que dispõe
sobre a instituição do ”Dia Nacional do Imigrante
Italiano“ e dá outras providências;

– Projeto de Lei do Senado nº 512, de 1999, de
autoria do Senador Luiz Estevão, que denomina
”Rodovia Luiz Carlos Prestes“ o trecho que
especifica, da rodovia BR-020, e dá outras
providências;

Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Educação, os Projetos de Lei do
Senado nºs 218, 339, 340, 512, de 1999, vão à
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação,
pelo Plenário, da seguinte matéria:

– Projeto de Lei do Senado nº 232, de 1999, de
autoria do Senador Edison Lobão, que altera o artigo
46, da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, e dá
outras providências;

Tendo sido aprovado terminativamente pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o
Projeto de Lei do Senado nº 232, de 1999, vai à
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação,
pelo Plenário, da seguinte matéria:

– Projeto de Lei do Senado nº 359, de 1999, de
autoria da Senadora Luzia Toledo, que altera o prazo
de financiamento pelo Fundo Geral de Turismo –
Fungetur para a construção de hotéis de turismo e dá
outras providências;

O Projeto de Lei do Senado nº 359, de 1999, re-
jeitado pela Comissão de Assuntos Econômicos, vai
ao Arquivo.

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

São lidos os seguintes
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação e as matérias a que se referem vão ao
Arquivo.

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

ORDEM DO DIA

Item 1:

Primeiro dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 24, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Lúcio
Alcântara, que dá nova redação à alínea c
do inciso I do art. 12 da Constituição Fed-
eral (nacionalidade brasileira), tendo

Parecer favorável, sob nº 849, de
1999, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Amir
Lando.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia, durante cinco
sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em primeiro turno, quando poderão ser
oferecidas emendas assinadas por um terço, no
mínimo, da composição do Senado.

Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.

Em discussão a proposta.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Lúcio
Alcântara para discutir a matéria.

O SR LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na legislatura passada, eu e alguns
Srs. Senadores, atendendo a disposição regimental,
apresentamos proposta de emenda constitucional de
idêntico teor ao da que está sendo submetida ao
Plenário e cujo processo de discussão acaba de ser
iniciado. Lamentavelmente, não foi possível, naquela
legislatura, apreciar a proposta na Comissão, para
que ela viesse ao plenário para a manifestação dos
Srs. Senadores.

Nesta Legislatura, reiterei a minha proposição, e
o nobre Senador Amir Lando foi o Relator na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que a
aprovou. A proposta, agora, se encontra no plenário
do Senado Federal, para exame dos Srs.Senadores.

O que motivou a minha iniciativa foi a constatação
de que alguns pais ou mães brasileiros, cujos filhos
nasceram no exterior, desejavam que esses tivessem
nacionalidade brasileira. Porém, ao irem à Repartição
Consular competente, muitas vezes o funcionário se
negava a fazer o registro. Isso acontecia porque a
Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994, como
costumo dizer, fez duas coisas: encurtou o mandato do
Presidente da República de cinco para quatro anos e
permitiu a dupla nacionalidade, alterando a situação
daquelas crianças.

Na verdade, a nossa Carta Magna facilitou a
concessão da qualidade de brasileiro nato ao nascido
no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros que não
estejam a serviço do Brasil, exigindo apenas a
residência em nosso território e a opção pela
nacionalidade pátria em qualquer tempo.

Acontece que muitos funcionários de consulados
brasileiros no exterior interpretaram isso como uma
exigência de que a criança estivesse no Brasil. Então,
alguns filhos de pai ou mãe brasileiros nascidos no exte-
rior terminam numa situação de apátridas, porque nem
todos podem vir ao Brasil, seja pelas condições
econômicas, seja porque, enfim, não têm previsão de
viagem ao nosso País. Essas crianças ficam sem
nacionalidade. Não obstante os pais desejarem que
tenham a nacionalidade brasileira, estão, muitas vezes,
impedidos por uma interpretação da Constituição nos
termos em que está posta essa situação.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo o aparte a V. Exª, nobre Senador Hugo
Napoleão.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Nobre
Senador Lúcio Alcântara, sei bem do que V. Exª fala,
pois poucos dias atrás tive a oportunidade de sobre o
assunto conversar com o eminente jornalista e
conterrâneo de V. Exª, Sr. Rangel Cavalcanti.
Trocávamos idéia exatamente para mostrar que, no
Direito Constitucional brasileiro, são brasileiros os
nascidos em território brasileiro; os nascidos no
estrangeiro, filhos de pai ou mãe a serviço da pátria
ou, não estando, que viessem a optar pela
nacionalidade brasileira dos 21 aos 25 anos – aliás,
em repartição própria do Ministério da Justiça. E
nunca houve problemas. Mas V. Exª apresenta, sem
dúvida nenhuma, a posição de apátrida para quem
não é. É preciso pôr cobro, é preciso sanear esse
exagero, que, de resto, na revisão constitucional de
1994, veio a permitir, além dos dois fundamentos que
V. Exª citou, também que o brasileiro pudesse aceitar
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a nacionalidade de outro país quando a legislação
desse país assim dispusesse. De modo que me
congratulo com a iniciativa, que é oportuna, é válida e
é, sobretudo, no caminho da constitucionalidade, da
tradição do Direito Constitucional brasileiro.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Muito obrigado, Senador Hugo Napoleão.A tendência
de todos os países é acolher realmente aqueles cujos
pais manifestem o desejo de que seus filhos tenham
aquela nacionalidade. Tanto isso é verdade que
países como a Itália e Portugal – vou ficar nesses dois
exemplos que conheço – chegam a aceitar a
nacionalidade até para a terceira geração, desde que
comprovada a linha genealógica. Como há países
que não têm o jus soli, a criança fica apátrida, até
que um dia venha ao Brasil para obter o registro.

É um assunto simples, mas que tem suscitado
muita inquietação por parte dos brasileiros que
residem no exterior e até atritos na repartição con-
sular, uma vez que a situação não está devidamente
esclarecida. Com essa redação, vai-se pôr termo a
qualquer dúvida que por acaso possa ser levantada
sobre essa questão.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Permita-me
um ligeiro acréscimo. Quando falei brasileiros, quis
dizer brasileiros natos. Era só esse o reparo, porque
há os naturalizados.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Então, Sr. Presidente, eram apenas esses
esclarecimentos que queria dar ao Plenário e espero
que a emenda venha a ser aprovada, porque ela
realmente põe termo a uma dúvida que se está
estabelecendo e que tem prejudicado muito os
brasileiros que têm filhos nascidos no exterior.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria

retorna para a Ordem do Dia da sessão deliberativa
de amanhã para o segundo dia de discussão, em
primeiro turno.

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

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 52, de 1999 (nº
640/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Nossa Senhora Aparecida para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical na cidade de Aparecida,
Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 478, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma.

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção dos Senadores

membros do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final para o Projeto de Decreto
Legislativo nº 52, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte

PARECER Nº 141, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 52, de 1999 (nº 640, de
1998, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 1999(nº
640, de 1998, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Fundação
Nossa Senhora Aparecida para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de
Aparecida, Estado de São Paulo.

Sala de Reuniões da Comissão, 1 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Nabor Júnior – Casildo
Maldaner – Carlos Patrocionio.

ANEXO AO PARECER Nº 141, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu,––––––––––––– Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº       , DE  2000

Aprovo o ato que renova a
concessão de “Fundação Nossa Senhora
Aparecida” para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical na
cidade de Aparecida, Estado de São
Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nE, de 14 de fevereiro de 1997, que renova,
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1993, a
concessão de “Fundação Nossa Senhora Aparecida”
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de
Aparecida, Estado de São Paulo.

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

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos
Magalhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com abstenção dos Senadores

membros do PT.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 140, de 1999 (nº
724/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão
outorgada à JPB – Empresa Jornalística
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Lages, Estado de Santa Catarina, tendo

Parecer favorável, sob nº 708, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Althoff, com abstenções
do Senador Pedro Simon e da Senadora
Marina Silva.

Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com as abstenções dos Senadores

membros do PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a

redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final para o Projeto de
Decreto Legislativo nº 140, de 1999, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.

É lido o seguinte

PARECER Nº 142, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 140, de 1999 (nº 724, de
1998, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 140, de 1999 (nº
724, de 1998, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
JPB – Empresa Jornalística Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Lages, Estado de Santa
Catarina.

Sala de reuniões da Comissão, 1º de Março de
2000.

Antônio Carlos Magalhães – Geraldo Melo –
Nabor Júnior – Casildo Maldaner – Carlos
patrocínio.

ANEXO AO PARECER Nº 142, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, ––––––––––––, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO
Nº, DE 2000

Aprova o ato que renova a
permissão outorgada a “JPB – Empresa
Jornalística Ltda” para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º è aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 346, de 11 de junho de 1997, que renova
por dez anos, a partir de 16 de novembro de 1991, a
permissão outorgada a “JPB – Empresa Jornalística
Ltda.” para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Lages, Estado de Santa
Catarina.

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

O SR. PRESIDENTE ( Antonio Carlos
Magalhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

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

Aprovada, com a abstenção dos Senadores
membros do PT.

O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Item 4:

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 784, de 1999, do
Senador Osmar Dias, solicitando a
tramitação conjunta do Projeto Lei do
Senado nº 630, de 1999, com os Projetos
de Lei do Senado nºs 391 e 399, de 1999,
que já se encontram apensados, por
regularem a mesma matéria.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Assim, o Projeto de Lei do Senado nº 630, de

1999 passa a tramitar em conjunto com os Projetos
de Lei do Senado nºs 391 e 399, de 1999.

As matérias vão ao exame da Comissão de
Assuntos Sociais, e, posteriormente, à de
Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão
terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 5:

Votação, em turno único, do
Requerimento nº 790, de 1999, do
Senador Lúcio Alcântara, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 332, de 1999, de sua
autoria.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto vai definitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Esgotadas as matérias constantes da
Ordem do Dia.

Desejo comunicar aos Srs. Senadores que, no
acordo de Lideranças, a sessão de quinta-feira da
próxima semana não será realizada, passando a ser
deliberativa a sessão de segunda-feira, dia 13 de
março.

Assim, nos dias 13, 14, 15 e 16 de março, as
sessões serão deliberativas. E, na próxima semana,
não haverá sessão do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Esgotadas as matérias constantes da
Ordem do Dia, concedo a palavra, para uma
comunicação, ao Senador Sebastião Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho procurado
poupar o Senado da República e os telespectadores
da TV Senado de debates sobre questões
consideradas paroquiais ou provincianas, quando
tratam de matérias de interesse quase estritos dos
Estados que representamos no Congresso Nacional
– no meu caso, o Amapá – e, às vezes, até de
determinados Municípios. Mas, diante de injustiças
flagrantes, não podemos calar a nossa voz, temos
que bradar para que não passemos à História como
omissos e negligentes.

O assunto que trago à tribuna nesta tarde,
embora possa ser considerado de interesse local,
restrito à população de aproximadamente 100 mil
habitantes do Município de Santana, no Estado do
Amapá, julgo também ser de interesse nacional. Isso
porque, se há uma questão que avançou bastante
neste País é o caso exatamente da municipalização
da saúde, que não é uma dádiva do Governo Federal
nem dos governos estaduais ou dos governos
municipais. Ela tem que ser entendida como uma
conquista da cidadania. Foram os representantes das
várias entidades ou dos vários segmentos da
sociedade ligados ao setor de saúde, públicos,
comunitários e os vinculados aos usuários dos
sistemas de saúde que conquistaram o direito
constitucional à municipalização da saúde,
respaldada por uma vasta legislação.

Assim ,se há um tema sobre o qual o atual
Governo Federal avançou bastante – e o faz muito
bem – foi exatamente em relação à municipalização
da saúde. O Governo Federal não discrimina, não dá
tratamento diferenciado aos Municípios em função do
partido que os governa. Municípios dirigidos pelo PT,
pelo PDT, pelo PSB ou pelo PCdoB,
indiferentemente, têm recebido os mesmos recursos,
têm tido os mesmos direitos no que se refere ao
acesso à municipalização da saúde.

Portanto, não esperávamos de um
representante de um partido nosso aliado no Bloco de
Oposição nesta Casa, um membro do Diretório
Nacional do PSB, que é o Governador Capiberibe, do
Estado do Amapá – apoiado inclusive aqui,
publicamente, por representantes do Bloco –, a
atitude discriminatória contra um Município do Estado
do Amapá. Município esse, Santana, que apoiou o
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Governador Capiberibe na sua reeleição, por
intermédio do prefeito.

Então, vejam que disparate! O Município de
Santana, por meio da Conferência Municipal de
Saúde e da sua aprovação na Comissão Intergestora
Bipartite, que é uma instância intergestora que
representa Estados e Municípios, conquistou o direito
à municipalização plena do sistema de saúde. É um
direito conquistado. Não cabe agora ao Governador
ou ao Secretário Estadual de Saúde – aliás,
desqualificado, despreparado para o exercício do
cargo no Estado do Amapá, onde é bastante
conhecido como tesoureiro das campanhas do
Governador Capiberibe – fazer essa discriminação
nem decidir se o Município de Santana deve ou não
assumir a gestão plena do sistema municipal de
saúde. Isso foi conquistado com o apoio das
entidades a que já me referi. Aliás, a Comissão Bipar-
tite é presidida pelo próprio Secretário de Saúde do
Estado.

Faço este apelo veemente com base em um
documento assinado pelo Presidente do Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde,
Conasems, Dr. Gilberto Nataline, que reafirma que
Santana tem todas as condições para conquistar a
gestão plena de sistema. O ponto da discussão é se o
Município deve ou não assumir também a gerência de
uma unidade de saúde do Estado. Quem conhece a
sistemática da municipalização da saúde sabe muito
bem que há diferença entre gestão e gerenciamento.
O que se está discutindo, em relação a Santana, é a
gestão plena da saúde no Município, e não o
gerenciamento de unidade de saúde estadual, que
pode, sim, continuar com o Estado do Amapá.

O documento do Canasems afirma:

Especificamente no caso do Município
de Santana, o retardamento do envio à
Comissão Intergestora Tripartite, do
Ministério da Saúde, da resolução de
aprovação pela Comissão Intergestora Bi-
partite do enquadramento deste Município
na gestão plena do Sistema de Saúde,
desrespeita a decisão colegiada;
desrespeita a NOB – Norma Operacional
Básica – do SUS 01/196 por acatar atitudes
restritivas ou de cerceamento ao
desenvolvimento dos sistemas locais, que,
ao contrário, responsabilizam os Estados
em assessorar e colaborar para minimizar
dificuldades nesse processo; desrespeita a
vontade política local em assumir suas
obrigações constitucionais e, finalmente,

desrespeita a população quando dificulta ou
anula a possibilidade de ser assistida com
mais respeito e dignidade, motivado por
entendimentos e conceituações administrativas
equivocadas.

Recomendamos, pelo informado, bom-senso
aos gestores envolvidos, na observância das
negociações e respeito às pactuações, facilitando o
atendimento às populações já tão desrespeitadas na
sua cidadania.

Vejam a contradição! Um Governador que
sempre foi à imprensa nacional defender a cidadania,
agora deixa cair a máscara, porque está exatamente
se contrapondo à conquista da cidadania por um
Município do nosso Estado do Amapá.

Faço este apelo para demonstrar que,
infelizmente, o Amapá é governado por alguém que
demonstra ter uma distância muito grande entre
discurso e prática. Há uma completa desvinculação
da teoria, do discurso para a prática política do
Governador Capiberibe. Falo isso até porque a
imprensa nacional tem dado, muitas vezes, espaço
aos assuntos do nosso Estado, sempre enfatizando
que o Amapá é administrado por um governador
democrático e respeitador da cidadania.No entanto, o
documento que trago a esta Casa na tarde de hoje
demonstra exatamente o contrário. É uma
comprovação de que, infelizmente, o Governador do
Amapá ainda não aprendeu o que é cidadania, o que
é compartilhar gestão e descentralizar o sistema
público de saúde.

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

Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
procuro usar a palavra neste momento, invocando o
art. 14 do Regimento Interno, para tratar de assunto
que interessa a todos nós, ao Brasil, e os quais incluo
no rol das questões emergenciais.

Sr. Presidente, tenho reapresentado propostas
nesta Casa no sentido de que sejamos mais
previdentes. O Brasil, já o disse várias vezes, é
imprevidente em relação às catástrofes, como, por
exemplo, as enchentes. Milhares de pessoas ficam ao
léu porque não estamos preparados.

Ainda ontem à tarde, informei a V. Exª que
precisava retirar-me naquele instante da Mesa
Diretora para me encontrar com o Ministro da
Integração Nacional, Fernando Bezerra, a quem está
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subordinada a Defesa Civil Nacional. Lá estavam
cerca de 30 prefeitos do sul de Santa Catarina,
clamando por providências. Os seus Municípios,
localizados numa região imensa, que é o Vale do
Araranguá, como é conhecida, foram acometidos por
enchentes e inundações.

Tudo isso porque não somos previdentes,
porque as Defesas Civis municipais não são
organizadas e não dispõem de nenhum fundo para
atender às emergências. Assim, quando acontece de
um posto de saúde ou de um pontilhão serem
destruídos, de não haver comunicação entre as
comunidades, recorre-se à Defesa Civil estadual – sei
por antecipação porque, quando Governador,
passamos por isso –, que não dispõe sequer de um
fundo para atender a essas situações emergenciais
nos respectivos Estados.

Daí por que os prefeitos vieram a Brasília.
Marcamos um encontro com o Ministro da Integração
Nacional, Fernando Bezerra, que teve a maior boa
vontade conosco, mas praticamente não havia nada
no Orçamento.

Para este ano, nobres Colegas, há uma
proposta do Governo de destinar à Defesa Civil
Nacional, ou seja, ao Brasil inteiro, R$2,5milhões.
Pasmem V. Exªs! E ainda assim não votamos o
Orçamento.

É essa a situação em que nos encontramos. E
não se trata apenas de Santa Catarina. Há poucos
dias, tivemos problemas, além de Blumenau, em
Minas Gerais e, ontem, em São Paulo, a imprensa
noticiou que morreram dez ou quinze pessoas. No
entanto, não temos a estrutura de um Fundo de
Defesa Nacional. Não somos previdentes.

Precisamos acordar para esse problema.
Por isso, apresentei projeto destinando um

percentual do Imposto de Renda de pessoa física e
de pessoa jurídica para a criação de um fundo
nacional de Defesa Civil, estruturado da seguinte
maneira: um terço para o Governo Federal, um terço
para a Defesa Civil em seus Estados e um terço para
a Defesa Civil nos seus Municípios.

Desse modo, haveria uma motivação para que
as empresas, em seus respectivos municípios,
recolhessem para o Governo Federal, porque
saberiam que esse percentual voltaria para o seu
Estado e para o seu Município. Assim, estaríamos
preparados, Sr. Presidente!

Hoje, enquanto temos a Lei Rouanet, que
destina recursos para a cultura, para fazer filmes, que,
sabemos, não vão a bom termo – somos a favor da
cultura, mas já existe o incentivo assegurado pela Lei

Rouanet –, não temos uma lei que garanta recursos
para o socorro a milhares de pessoas que atingidas
por catástrofes.

Sr. Presidente, recordo-me que também
apresentei um projeto propondo que 0,5% de todo
seguro brasileiro, de automóvel, por exemplo, seja
destinado a esse fundo nacional de defesa, e que o
proprietário do automóvel assegurado, no caso, do
município A ou Y, saiba, de antemão, que um terço
voltará para a Defesa Civil do seu Município, que um
terço irá para o seu Estado e que um terço ficará para
a Defesa Civil Nacional. Alguns alegam que
aumentará o custo do automóvel, em face do seguro,
em relação a 0,5%; mas digo que, com o decorrer do
tempo, haverá compensação, porque os automóveis
terão mais garantia nas estradas, que serão melhor
conservadas e, conseqüentemente, ocorrerão menos
sinistros. As seguradoras teriam compensação nesse
aspecto, bem como os proprietários de automóveis
do Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, saliento esse tema
neste momento, quando a Nação passa por situações
difíceis: milhares de famílias estão desamparadas,
pois os municípios não têm condições de socorrê-las;
postos de saúde, escolas são fechados; é preciso
reformá-los ou reconstruí-los. Mas para a alocação de
recursos para essas obras, leva-se o fato ao
conhecimento do Governo, em Brasília, que
encaminha ao Ministério da Defesa e Integração
Nacional, que, por sua vez, sugere ao Governo uma
medida provisória a ser enviada ao Congresso
Nacional, e isso leva uma eternidade, no mínimo, três
ou quatro meses. Não é possível isso.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
precisamos ser mais previdentes, nos organizar!
Trago esse clamor, para que nos unamos nessa
caminhada, a fim de que essas propostas tramitem
nas comissões e possamos oferecer ao Brasil algo de
previdente. Precisamos acordar para essas questões
todas. E, por essa razão, trago essa preocupação a
esta Casa e ao Brasil, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao eminente
Senador Ney Suassuna. (Pausa.)

Concedo a palavra ao eminente Senador Carlos
Bezerra.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
assunto ainda é a questão da Defesa Civil, abordada
há pouco pelo Senador Casildo Maldaner. S. Exª tem
razão, essa questão da Defesa Civil sempre foi
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subestimada no Brasil e tratada de uma forma
incorreta.

Temos esse problema em Mato Grosso. Pelo
excesso de chuva, temos vários municípios da região
norte totalmente isolados, as estradas acabaram, as
pontes ruíram. Essa região é grande produtora
agrícola, onde há o maior foco de assentamentos da
reforma agrária no Estado, de pequenos produtores,
portanto. Ali se produz um arroz de primeira
qualidade, que está competindo com o arroz irrigado
do Rio Grande do Sul, com o custo infinitamente
menor, uma produção de 80 sacas de arroz especial
por hectare, com o custo de produção de 25 sacas.
Mas toda essa produção está em vias de ser perdida
por falta de estrada, por falta de comunicação, por
falta de ponte.

O Governador do Estado levou um tempo
demasiado grande para decretar estado de
emergência na região. Apesar dos apelos dos
prefeitos, S. Exª retardou o máximo, mas decretou. E
o assunto veio aqui para o Ministério.

Ainda hoje procurei saber notícias. O Ministério
ainda não encaminhou à área econômica a solicitação
de Mato Grosso. A Defesa Civil me informou que ainda
está aguardando o encaminhamento do Ministro.

Esse assunto é para ontem. Trata-se da
produção agrícola de toda uma região, que está se
perdendo em função desse estado de calamidade. A
ação administrativa, nesses casos, deve ser urgente,
urgentíssima. Esse assunto não pode cair nos
escaninhos da Administração e ficar engavetado, per
omnia saecula saeculorum. A autoridade deve
tratar esse assunto imediatamente: recebido o
pedido, no dia seguinte, deverá agir para resolver o
problema.

Ocupo esta tribuna para dizer que a situação do
norte de Mato Grosso também é altamente crítica e
requer urgência na solução.

Senador Casildo Maldaner, não tenho a
preocupação de V. Exª. Realmente, devemos ter um
fundo de Defesa Civil, mas o Governo, quando quer,
encontra o meio e o dinheiro fácil e rapidamente, via
medida provisória. A medida provisória tem efeito
imediato. A partir de sua edição, o Governo já está em
condições de liberar os recursos. Mas o problema é a
área econômica do Governo concordar com o volume
de recursos necessário para esse atendimento.

De modo que, Sr. Presidente, faço um apelo ao
Ministro Fernando Bezerra e à sua Equipe, para que
resolvam, imediatamente, as emergências de Mato
Grosso.

Também quero falar sobre a definição da
localização da EA Estação Aduaneira de Mato
Grosso, fruto de amplo estudo realizado pela
Fundação Getúlio Vargas.

A contragosto, a Receita teve de lançar edital
para a instalação deste porto seco em Cuiabá,
mesmo sabendo e reconhecendo que, tecnicamente,
a definição da Fundação Getúlio Vargas está correta;
teve de se curvar às recomendações políticas
oriundas do Governador Dante Oliveira, que não está
agindo de acordo com os maiores interesses de Mato
Grosso. Quarenta por cento da produção de grãos e
80% das exportações do Estado são originárias de
Rodonópolis e região, e toda essa produção terá de
dar um passeio de 424 quilômetros para obter os
despachos aduaneiros, caso prevaleça a vontade do
Sr. Governador em prejuízo da economia e
desenvolvimento regionais.

É que o maior dos três terminais que a
Ferronorte construirá será em Rondonópolis, o que
facilitaria não só as exportações como ainda as
importações de insumos que a produção de grãos
consome. Ainda existem as máquinas e
equipamentos do parque industrial que estão sendo
instalados exatamente nesta cidade.

É uma insensatez este capricho. Ninguém está
contra ou favor de Cuiabá; estamos a favor de Mato
Grosso, e o que for melhor para a sua economia, para
os seus produtores, para os trabalhadores, que terão
mais rapidamente aumentado a oferta de empregos
numa região que registra os maiores índices de
desemprego do País. Temos lá exatamente o dobro
do índice nacional de desemprego na nossa região.
Apesar de ser uma região próspera, rica, o
desemprego tem um volume assustador.

E mais, Sr. Presidente, creio que a posição do
Governo do Estado deveria ser, no mínimo, a de de-
fender a instalação de mais de um porto seco em
Mato Grosso. Em Minas Gerais há quatro portos
secos, sendo um em Uberaba e outro em Uberlândia,
cidades bem próximas uma da outra. Penso que
também meu Estado de Mato Grosso poderá ter
perfeitamente mais de um porto seco. Por isso estou
aqui solidarizando-me com a luta da população de
Rondonópolis pela instalação de um porto seco
naquela cidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Ney
Suassuna para uma comunicação inadiável.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, ao meio-dia,
o Deputado Inocêncio Oliveira e eu convocamos a
Bancada nordestina e solicitamos ao Governo que
não sejam encerradas abruptamente as ajudas para
os alistados da emergência da seca. No Nordeste,
795 mil pessoas dependem dessas frentes. Graças a
Deus começou a chover no Nordeste; faz um mês
que chove na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em
Pernambuco, em boa parte da Bahia, em parte de
Minas Gerais, em Alagoas, em Sergipe e em parte do
Ceará. Mas o Governo anunciou que encerrará as
frentes de trabalho no próximo dia 14.

Sr. Presidente, 795 mil pessoas recebem
R$52,00 por mês para manter as suas famílias.
Recebem, concomitantemente a isso, uma cesta
básica com três produtos: arroz, feijão e fubá de
milho. É isto que existe hoje, Senadora Marina Silva:
uma ajuda minguada de R$52,00. Em alguns
Estados, há um acréscimo de R$12,00, mas muitos
não têm essa complementação que está prestes a
ser encerrada.

Como disse, hoje a Bancada nordestina
reuniu-se e fez um expediente ao Presidente da
República e aos Ministros Fernando Bezerra, Pedro
Parente e Martus Antonio Rodrigues Tavares, do
Planejamento, pedindo que o referido benefício seja
concedido, no mínimo, por mais 90 dias.

No caso da Paraíba, a plantação de milho já
alcança um metro de altura, mas não está ainda
pronto para ser colhido. Se houver a suspensão da
mencionada complementação, essas 795 mil
pessoas realmente passarão dificuldades. É pouca
ajuda, mas é a única que temos. Assim, solicitamos
que o Governo espere a ocorrência da safra, a fim de
que haja alimentos para que essa população possa
sobreviver.

Era esse o anúncio que desejava fazer, Sr.
Presidente, lembrando que, no dia 14 próximo, às
8:30 horas, na sede urbana do Clube do Congresso,
toda a Bancada nordestina estará se reunindo para
discutir três importantes itens para o Nordeste. O
primeiro deles refere-se a esse problema das frentes
de trabalho.

Nesse momento, o Deputado Inocêncio Oliveira
está fazendo também a mesma ponderação na
Câmara dos Deputados. Só unidos seremos capazes
de enfrentar as injustiças que sofremos.

Antes de encerrar, desejo agradecer à
Senadora Marina Silva, que me permitiu ocupar este
tempo.

Muito obrigado.

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

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sr.ªs
e Srs. Senadores, quero fazer um breve registro de
algo que tem causado certa estranheza e
preocupação, tanto para alguns parlamentares
ambientalistas, quanto para algumas organizações
ligadas à questão ambiental.

Particularmente, venho observando que desde
os anos 80 os índices anuais de desmatamento eram
divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais mais ou menos no mês de janeiro.
Posteriormente, esse procedimento foi mudando, e a
divulgação desses dados passou a atrasar-se um
pouco. Agora, por exemplo, já estamos no mês de
março, e até o momento não foram divulgadas as
informações concernentes às queimadas. Isso é
motivo de preocupação porque esses dados já devem
estar devidamente analisados, e é uma necessidade
tanto das instituições públicas quanto das
organizações da sociedade civil e do cidadão, em
geral, saberem exatamente quais são os índices de
queimadas que tivemos durante o período de 98/99
para avaliarmos se houve uma diminuição ou
aumento com relação aos índices apresentados
anteriormente. Assim, o registro que faço é que
estamos entrando no mês de março, e até o momento
não tivemos a divulgação dos dados.

Só para se ter uma idéia, nos últimos dez anos,
o maior desmatamento verificou-se no período de
94/95, quando 2,2 milhões de hectares foram
devastados, o que corresponderia a 30 mil
quilômetros quadrados de florestas devastadas. A
partir dos dados coletados até 98, vínhamos tendo
uma taxa de devastação florestal entre 0,3% a 0,4%
ao ano, o que significa 1,5 milhão de hectares
devastados – dado bastante assustador que nos deve
levar a tomar alguma atitude.

Não me refiro, Sr. Presidente, a atitudes que
ocorrem no rompante da divulgação dos dados,
quando se toma uma medida forte, edita-se uma
medida provisória mais para dar satisfações externas
do que para resolver o problema. E, a cada ano,
verifica-se que houve um aumento de queimadas. As
medidas devem ser tomadas de forma estrutural,
para que as respostas tenham eficiência no sentido
de mudarmos inclusive o padrão de desenvolvimento
para a região, de fazermos o zoneamento
ecológico/econômico, de verificarmos quais são as
atividades econômicas que precisam de incremento
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técnico e de apoio financeiro para que os seus
produtores, os seus praticantes não tenham a
necessidade de, a cada ano, derrubar áreas enormes
de florestas para pastagens ou atividades agrícolas.
Enfim, as respostas não são necessariamente
aquelas dadas mais por uma questão política do que
por interesse em resolver de fato o problema, até
porque, para resolver de fato o problema, precisamos
de muito mais do que regulamentação ou ação
proibitiva. Embora a regulamentação e a penalidade
sejam importantes, é fundamental que se tenha uma
série de ações estruturais para resolver o problema
da devastação florestal em nosso País,
particularmente no caso da Amazônia.

Ainda apresentando alguns dados, Sr.
Presidente, os registros do período de 98/99 acusam
novo aumento da taxa de desmatamento, que estaria
em torno de 2 milhões de hectares/ano, ou seja, 20
milhões de quilômetros quadrados. O satélite noturno
do Inpe, que dá informações ao Ibama, registrou, no
ano passado, 204 mil focos de calor na América do
Sul. Desses 204 mil focos de calor na América do Sul,
145 mil foram registrados no Brasil. Ou seja, 70% dos
focos de calor registrados na América do Sul
ocorreram no Brasil, o que nos confere uma
responsabilidade muito grande no que concerne aos
estragos causados, quer do ponto de vista do
patrimônio natural em si, quer do ponto de vista dos
processos oriundos da prática danosa das
queimadas, como o buraco na camada de ozônio, o
aquecimento global e a uma série de outros
problemas que derivam da nossa posição.

O mais importante de tudo é que podemos
ressaltar que, em alguns Estados da Amazônia, há
um esforço muito grande no sentido de diminuir o
número de queimadas, como é o caso do Acre, onde
o Governador está determinado a investir em novas
tecnologias, em mudar o paradigma de
desenvolvimento para uma visão de sustentabilidade,
por meio da qual tanto os agricultores poderão
praticar agriculturas perenes a fim de evitar as
derrubadas constantes, como os pecuaristas
poderão receber apoio a fim de evitar as derrubadas
extensivas. É de se lembrar que todos os anos há a
necessidade de se invadir mais e mais áreas de
floresta a fim de renovar as pastagens.

Compreendemos que se trata de um problema
grave e acreditamos que a divulgação dos dados
deva ocorrer imediatamente, até porque, repito,
inicialmente, na década de 80 – e neste ponto cometi
um erro –, estes eram divulgados em setembro pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Posteriormente, transferiu-se essa divulgação de
setembro para janeiro, e, agora, já estamos no mês
de março e nada – a não ser que queiram reeditar o
que ocorria no início. Contudo, foram adiando e
ganhando tempo.

Como não queremos que isso ocorra
novamente, esperamos que, assim que os dados
estejam processados, com todo o respeito que temos
pelo trabalho sério realizado pelo INPE, a sua
divulgação seja feita, tendo em vista que tal iniciativa
é de fundamental importância.

Na verdade, o preparo, as conseqüências e as
medidas tomadas a partir da sua divulgação é que
são importantes, uma vez que a sociedade se cansa
de, todos os anos, ficar apreensiva com o aumento do
índice de queimadas. E as medidas tomadas são
”para inglês ver“, no sentido literal da expressão. E
não se tem uma resposta eficiente para que, no ano
vindouro, haja uma diminuição desse índice. Sei que
houve um esforço de parte do Ministério do Meio
Ambiente quanto à realização da Agenda Positiva.
Vários Estados participaram desse esforço, como o
Acre e Mato Grosso; porém, era fundamental
verificarmos quais os Estados levaram a cabo as
ações planejadas com vistas à diminuição das
queimadas nos anos de 1998 e 1999. Assim,
poderíamos fazer, inclusive, uma avaliação do
desempenho de cada Estado. A meu ver, deveríamos
até dispor de uma espécie de índice de medição das
queimadas naqueles Estados – uma espécie de
”fogômetro“ – por meio do qual poderíamos saber
quem está realmente ateando fogo na Floresta
Amazônica e, nesse sentido, verificar quais são
aqueles governos que têm políticas voltadas para
mudar a perversa realidade de queimar a floresta a
fim de conseguir alguma vantagem econômica
imediata. Digo imediata porque, ao longo do tempo,
como essas atividades não são sustentáveis, além de
estarem destruindo inúmeras espécies animais e
vegetais, dilapidam um patrimônio inestimável de
riquezas naturais, sejam vegetais, animais ou fungos,
todos os anos.

De sorte, Sr. Presidente, que faço esse registro
ainda do ponto de vista da estranheza; não estou aqui
fazendo qualquer acusação, pois eu não poderia
fazê-la. Contudo, continuamos aguardando a referida
divulgação, uma vez que já estamos chegando ao
mês de março e os dados não foram ainda
publicados.

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

É lido o seguinte

REQUERIMENTO Nº 95, DE 2000

Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o PAS 19/2000

Sala das Sessões, 1º de março de 2000. –
Lúcio Alcântara – Jader Barbalho – Hugo
Napoleão – Heloisa Helena – Osmar Dias – Paulo
Hartung.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães.) – Em votação o Requerimento nº 95, de
2000, de urgência, para o Projeto de Resolução nº 19,
de 2000, que autoriza a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT a elevar
temporariamente os seus limites de endividamento,
para que possa contratar operação de crédito externo
com o Japan Bank for International Cooperation –
JBIC e a Marubeni, no valor de Y 6.839.081.549 (seis
bilhões, oitocentos e trinta e nove milhões, oitenta e
um mil, quinhentos e quarenta e nove ienes), para dar
continuidade ao processo de modernização,
referente ao Programa de Recuperação e Ampliação
do Sistema de Telecomunicação e do Sistema Postal
– PASTE.

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

Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão

do próximo dia 14.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães.) – Concedo a palavra ao Senador Tião
Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC.Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, gostaria de fazer
um pedido de apoio ao Senado Federal em nome do
Estado do Acre.

Estamos em uma caminhada incessante, sem
atraso de um dia, na busca de atender às
necessidades de saúde da nossa população.
Vivemos um Governo que tem priorizado as áreas
sociais de maneira clara, bem definida, trabalhando
com as minorias, mesmo tendo encontrado o setor de
saúde envolvido pelo manto da corrupção, da gestão
equivocada, da falta de prioridades, da falta de
organização. Este Governo tentou arrumar a casa,
conseguindo o apoio, a solidariedade e a
sensibilidade do Ministério da Saúde – faço questão
de registrar esse ato de justiça.

Agora, estamos implantando a fase mais
ousada da política de saúde no Governo do Acre: o
chamado Programa de Saúde da Família, que irá
contemplar cerca de 70% da nossa população, com
atendimento em casa, nas regiões pobres do nosso
Estado.

Além desse Programa, contamos com a adesão
e o apoio do Ministério da Saúde no sentido de enviar
os especialistas necessários para atender nas
regionais do Estado do Acre, que são cinco áreas de
desenvolvimento definidas pelo Governo Jorge
Viana. Estamos precisando de mais 61 médicos
especialistas para dar cobertura às regionais e,
também, de 85 médicos para o Programa de Saúde
da Família.

Trata-se de uma busca incessante de parte de
todos os parlamentares comprometidos com o
Governo do Estado do Acre e das pessoas que
trabalham e lutam pela saúde em nosso Estado.
Fizemos contato com todos os Estados do Brasil, por
intermédio dos meios de comunicação. Fomos ao
Conselho Federal de Medicina fazer um apelo no
sentido de conseguirmos apoio daquela instituição a
fim de promover o entendimento de que nas regiões
pobres do Brasil, como a Amazônia e o Nordeste, há
efetivamente falta de médicos.O Conselho Federal de
Medicina nos mostrou sua solidariedade. No entanto,
fechou a discussão afirmando que não aceitaria, sob
qualquer hipótese, a presença de médicos de outros
países para prestar serviços no Brasil. Tal fato fere a
política do Conselho Federal. O órgão crê que o Brasil
possui médicos em excesso e que precisamos
trabalhar a interiorização. O representante do
Conselho Federal de Medicina do Rio Grande do Sul
alegou que, se pagássemos um salário digno,
teríamos médicos no Estado do Acre. Esse
entendimento se deu no mês de setembro e outubro
do ano passado. Mostrei a folha de pagamento dos
médicos do Governo do Estado do Acre. O salário é
da ordem de R$6 mil a R$9 mil. Pedi, então, ao
Conselho Federal de Medicina que enviasse médicos
para o Estado do Acre, para salvar vidas. Há pessoas
morrendo por falta de profissionais e de uma atenção
definitiva à saúde, que precisa do médico em
algumas etapas. Sr. Presidente, o que ocorre é que,
até hoje, o Conselho Federal de Medicina,
lamentavelmente – e sei da seriedade e da
sensibilidade dos seus membros – não nos
respondeu com o encaminhamento de um médico
sequer para trabalhar no Estado do Acre. O resultado
disso é a necessidade de 135 profissionais de saúde
para cumprir uma meta de atendimento à população.
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O Governo oferece condições de trabalho digno e
não tem qualquer resposta de parte daqueles que
estão negando uma alternativa para salvar vidas
neste País.

Não posso entender o corporativismo, a defesa
de uma categoria se sobrepondo aos direitos
humanos. Não posso entender que 30% dos
Municípios do Estado do Amazonas não tenham
médicos e o Conselho Federal de Medicina afirme
que somente médicos brasileiros podem ocupar as
respectivas vagas. Aceitamos de qualquer modo a
tese da globalização. Entendemos que é necessário,
moderno, atual e contemporâneo; todavia, quando
falamos em globalização da solidariedade de um
povo a outro, como é o caso da política de medicina
de Cuba, que tenta exportar solidariedade a países
que precisam de profissionais, o assunto muda.Neste
caso, não se aceita a presença do profissional
estrangeiro, preferindo-se deixar a população morrer
para se defender o corporativismo de uma classe.

Tive oportunidade de dizer, no Conselho Federal
de Medicina, que, entre uma pessoa morrer por falta
de assistência à saúde e a defesa do corporativismo,
da vaidade médica, fico com a defesa do ser humano
que esteja abandonado, precisando de apoio e de
solidariedade. Lamentavelmente, não conseguimos
superar esse impasse.

Estamos com a meta de levar, no dia 13 de
março, com uma missão do Ministério da Saúde, 45
profissionais para o meu Estado e, até agora,
estamos com dificuldade de chegar ao número de 40
profissionais. Então, o impasse está criado. Falta
sensibilidade do Conselho Federal de Medicina para
tratar este assunto. Um profissional de outro país que
venha atuar no campo específico da saúde pública,
que não exercerá de maneira alguma a medicina
privada e só atuará numa área que tenha carência
comprovada de profissional brasileiro, jamais estará
prejudicando os médicos do Brasil. Há uma dose
exagerada de egoísmo, prejudicando um ação ética
que diga respeito, primeiro, ao cidadão e, depois, à
vaidade de um profissional.

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

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
o aparte ao eminente Senador Ernandes Amorim.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Senador
Tião Viana, já fomos Prefeitos da cidade de
Ariquemes, Rondônia, conhecemos o problema da
Amazônia e dos nossos Estados. Essa situação nos
deixa boquiabertos, até porque existem várias
faculdades de Direito, de Administração e de outros

cursos, mas ainda não há faculdade de Medicina nos
Estados do Acre e de Rondônia. Importa-se tudo,
aceita-se tudo o que vem de fora, por que não aceitar
o trabalho dos médicos de Cuba, da Bolívia e de
tantos outros lugares? Na verdade, a Região Norte
tem exportado alunos para a Bolívia, levando divisas,
para formar médicos que podem até não ser aceitos
no Brasil. Por isso, é preciso muito empenho dos
Parlamentares e do próprio Governo, a fim de que
seja criada uma faculdade de Medicina na Região
Norte, pois essa é uma área carente de profissionais
e oferece um salário bom. Por que o Ministério da
Educação não agiliza a instalação de faculdades ou
universidades na nossa Região? Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço, Senador Ernandes Amorim, pela
contribuição de V. Exª que, por ser da Região, traduz
também o sentimento do povo de Rondônia.

E quem oferece um salário de R$6 mil a
médicos e condições dignas de trabalho não pode
estar indo contra a valorização desse profissional
brasileiro.

Tentei empenhar toda a minha solidariedade ao
Conselho Federal de Medicina, para resolvermos o
problema da interiorização de profissionais médicos
no Brasil. Acreditamos que o único caminho é o
incentivo e o estímulo.

Existe um projeto de lei do Senador Antonio
Carlos Magalhães, de 1996, que trata da dedicação
civil em relação a regiões do interior do Brasil.
Estamos defendendo com muita ênfase a sua
aprovação, que pode resolver definitivamente essa
situação. Todavia, enquanto não se ultrapassa o limite
do processo legislativo, enquanto temos uma
população inteira abandonada no interior deste País,
não custa nada, não traz dificuldade ou prejuízo o
exercício da solidariedade e da compreensão de que
é preciso estimular a interiorização de profissionais
médicos no Brasil, de imediato. Em cidades com 13
mil, 17 mil ou 20 mil habitantes, pessoas estão
morrendo por falta de profissionais, e não se encontra
uma solução.

Há uma adesão do Ministério da Saúde, uma
decisão política. Um Governo só tem quatro anos
para implantar uma política social correta e ética, mas
infelizmente a vaidade e a burocracia têm prejudicado
o direito das minorias que vivem na Região
Amazônica e em parte do Nordeste do Brasil.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Concede-me
V. Exª um aparte?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
o aparte, com muita honra, ao Senador Romeu Tuma.
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O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Tião
Viana, V. Exª traz a esta Casa um assunto importante.
Durante as minhas andanças pela Região Norte do
País, principalmente pela Região Amazônica – onde
o profissional formado nas grandes capitais não quer
se aventurar, preferindo concentrar toda sua força, às
vezes, num subemprego nas grandes cidades,
deixando de levar um pouco do que o Estado lhe deu
para servir ao próximo nessas regiões de difícil
acesso – encontrei convocados do Exército, Marinha
e Aeronáutica brasileiros. Essas pessoas, para
prestar o serviço militar, fazem suas prorrogações du-
rante o período de incorporação para, depois de
formadas, servirem e saírem como oficiais da
reserva. No hospital de Tabatinga, encontrei 28
profissionais de Medicina de várias especialidades,
dentre os quais uma atendente cardiologista com
pós-graduação na Universidade do Rio de Janeiro e
com grande conhecimento médico. Os jovens que
saem das faculdades, às vezes, precisam ganhar seu
salário, mas não têm nem como fazer residência e
não podem esperar, por isso procuram um meio de
ganhar seu salário dentro dessa convocação. O
Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães,
elaborou um projeto que dispõe sobre o serviço civil
alternativo, que há mais de ano saiu desta Casa.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Desde
1996.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Fui o relator e
tinha muita esperança em que, pelo interesse público,
seria aprovado com rapidez. Infelizmente, não
conseguimos. Vale a pena lutarmos, fazendo até com
que os rapazes que estudam nas escolas públicas
tenham, pelo menos, um ano para se dedicarem e
oferecerem ao Estado o seu trabalho, em
contrapartida daquilo que deixaram de pagar. Quero
cumprimentar V. Exª. Creio que é válida a vinda dos
médicos do exterior para colaborar. Temos aqui várias
experiências de equipes americanas que vêm operar
lábios leporinos, inclusive acompanhei alguns casos
de problemas de visão. Médicos das escolas de São
Paulo se incorporam a esse projeto, exportando,
também, os conhecimentos adquiridos nos grandes
centros, beneficiando as populações menos
favorecidas. Essa luta vale a pena, por isso estamos
com V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
muito, Senador Romeu Tuma, e incorporo ao meu
pronunciamento o seu aparte. Lamento apenas que,
mesmo implantando esse programa, reduzindo no
mínimo em 50% a mortalidade infantil em dois anos,
ampliando a expectativa de vida dos idosos – a menor

do Brasil está na Amazônia brasileira –, trabalhando a
qualidade da saúde da mulher, prevenindo o câncer
do colo de útero, e trabalhando com doenças
específicas da região, não tenhamos o acesso, o
estímulo e o apoio efetivo de algumas instituições.
Lamento agora a ausência do Conselho Federal de
Medicina em nos dar essa possibilidade.

Se falamos em resolver o problema em
definitivo, como a aprovação desse projeto, fica retido
na Câmara dos Deputados; se falamos na
interiorização, na melhor distribuição da formação
médica do Brasil, somos derrotados. No ano passado,
foram abertas quase dez escolas de Medicina apenas
em um Estado do Sudeste do Brasil, mas não se
deixa abrir nenhuma no Norte do Brasil. Mesmo que
tenhamos todos os professores qualificados com
doutorado, laboratórios em condições de
funcionamento, os obstáculos da burocracia são
enormes.

Essa situação nos deixa aflitos, Sr. Presidente.
Felizmente, temos a solidariedade de profissionais do
Rio de Janeiro, de Mato Grosso, de Santa Catarina,
de Minas Gerais, de São Paulo, mas ainda não há
número suficiente para a primeira etapa – 45 médicos
para Rio Branco, 40 para os municípios e 61
profissionais especialistas. Criou-se, portanto, esse
impasse.

Espero que o Conselho Federal de Medicina se
sensibilize, nos procure e seja solidário, tendo em
vista uma alternativa imediata, até que a solução
definitiva proposta num projeto de lei do Presidente
do Senado entre em vigor. Vidas humanas estão
pagando um preço muito alto pelo jogo da vaidade e
do excesso de uma visão corporativista.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador Tião
Viana?

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com
muita satisfação, ouço o aparte de V. Exª, nobre
Senador Geraldo Cândido.

O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) –
Senador Tião Viana, felicito-o pelo importante
assunto que traz ao plenário. Solidarizo-me com V.
Exª e com o Governo do Acre. Inclusive, por
solicitação de V. Exª, entrei em contato com o
Sindicato dos Médicos e outras entidades para
difundir a proposta da contratação de médicos para o
Estado do Acre. É essencial tratar da saúde da
população, especialmente daquela que está distante
dos grandes centros, que sofre graves
conseqüências por falta de assistência médica. Há
um paradoxo nesse aspecto. Existe Estado em que
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não há plano de saúde público, porque o Governo
estadual não tem interesse em contratar médicos
para assistir a população. No Acre, porém, está
ocorrendo o inverso. Há um projeto do Governo local
destinado à contratação de médicos, oferecendo-lhes
bons salários, tendo em vista a dignidade dos
profissionais de saúde. Porém, está enfrentando
dificuldades. É importante insistir e persistir nessa
proposta e lutar para quebrar essa barreira, que im-
pede a instalação de uma universidade no Acre, em
Rondônia ou em qualquer Estado ou região do Brasil,
porque somos uma única federação. Por que alguns
Estados têm privilégios e outros ficam sendo
marginalizados e não têm os mesmos direitos?
Portanto, temos que contratar médicos para essa
atividade e conseguir a instalação da Faculdade de
Medicina no Estado do Acre. Por isso, solidarizo-me
com V. Exª. e com o Governo do Acre.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, nobre Senador Geraldo Cândido. De fato, V.
Exª. tem sido muito solidário nesse assunto ao tentar
apoio junto ao Sindicato dos Médicos do Rio de Ja-
neiro.

Concluo, Sr. Presidente, lembrando que um
salário de R$6 mil representa uma condição digna de
trabalho e demonstra o compromisso e a decisão
política do Governo e o apoio do Ministério da Saúde.
Precisamos implantar, de maneira eficaz, um
programa que vai salvar milhares de vidas, elevar a
qualidade de vida do povo do Acre e da Região
Amazônica. Devemos pensar que ali vale a pena
construir uma relação social nova. Acredito que é o
suficiente para que os demais Senadores da Casa
possam, em seus Estados, nos ajudar na divulgação
da busca de médicos que possam assumir a causa
daquela região.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador
Ernandes Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
ocupo esta tribuna para elogiar o trabalho do
Presidente da República e do Ministro Rodolpho
Tourinho. Há pouco, vimos aqui as discussões sobre
os problemas do desemprego, da criminalidade, do
tráfico de drogas, tão bem analisadas pelo discurso
do Senador do Rio de Janeiro. Vejo uma única
solução para isso: investimento em educação. E o
Governo aderiu a isso. O Governo Fernando
Henrique, há poucos dias, criou dois Programas: o

Programa Prioridade de Termoeletricidade e o
Programa de Luz no Campo, sobre os quais quero
tecer alguns comentários.

O Programa Prioridade de Termoeletricidade
vai aumentar a oferta de energia no Brasil em mais de
15 mil Megawatts, com a implantação de 49
termoelétricas em 18 Estados brasileiros. Rondônia,
por exemplo, terá ampliada a sua geração efetiva de
eletricidade em 380 Megawatts.A demanda reprimida
do Estado será atendida, incluindo a capital Rio
Branco.

No Brasil serão R$12 bilhões em investimentos
para construção de usinas. O BNDES participará com
o financiamento de até 30% dos custos totais desse
empreendimento. Pelo menos 20% da fabricação dos
equipamentos ficarão a cargo da indústria nacional. A
engenharia brasileira terá um impacto significativo;
serão gerados 25 mil empregos diretos e serão
implantados mais 2 mil empregos definitivos na
operação desse setor.

Evidentemente, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, era bastante correto quando se falava
que o BNDES não deveria fazer investimento
emprestando dinheiro a empresas internacionais.
Mas, agora, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso está agindo corretamente, ou seja, está
investindo na criação de mais geração de energia,
oferecendo, assim, emprego a uma gama de pessoas
desempregadas e investindo, não no que está pronto,
mas aumentando o potencial energético. As ações
para esse Programa iniciaram-se quando o
Presidente Fernando Henrique Cardoso era Ministro
das Relações Exteriores, tendo ido à Bolívia assinar
um acordo para o fornecimento de gás. Hoje temos
gás da Bolívia, da Argentina e da Bacia do Juruá.

Após a eleição do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, essas ações continuaram, houve
modificações na Constituição e na legislação
ordinária para a privatização do setor com abertura
para o capital externo. Entre as adequações, destaco
a suspensão de licitação para as concessionárias
estatais adquirirem energia de produtores
independentes que, no caso das hidroelétricas, já
passaram por processos licitatórios na instalação das
usinas, e autorização para a Eletrobrás aplicar
recursos do Fundo Geral de Reversão em parcerias
com esses produtores.

Finalmente, no ano passado, o Ministro
Rodolpho Tourinho passou às reuniões preparatórias.
Mobilizou a iniciativa privada, articulou e consolidou
programas da Petrobrás, da Eletrobrás e do BNDES,
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e concluiu a regulamentação, estabelecendo regras
sobre preço do gás e da tarifas elétricas.

É certo que ainda vamos precisar de correções.
Rondônia, por exemplo, não pode ficar com o gás
mais caro, porque ali vamos consumir gás nacional.

No caso, houve a decisão política de privilegiar
investimentos da Petrobrás em Urucum, no Juruá, em
vez de importar o gás da Bolívia, que já passa em
Cáceres, próximo a Vilhena, no sul do Estado.

Não podemos ficar com tarifas que inviabilizem
a competição industrial por essa ou qualquer outra
razão. Mas são correções de rota que se farão no
caminho, e, evidentemente, não tirarão o brilho da
feliz iniciativa do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, viabilizada com o empenho do Ministro
Rodolpho Tourinho, que agradecemos.

O Programa Luz no Campo utilizará recursos da
Eletrobrás para levar energia a 1 milhão de
propriedades na zona rural, beneficiando cerca de 5
milhões de pessoas, o dobro das que são atendidas
hoje.

O Programa tem R$2,7 bilhões da Eletrobrás, e
serão aportados R$900 milhões por Governos
Estaduais, Municipais, concessionárias de
distribuição e de energia, futuros consumidores e
cooperativas de eletrificação rural, que poderão ser
permissionárias de serviço público. O BID também
deverá ser acionado.

A idéia é ampliar a distribuição e implementar
fontes alternativas ou desenvolver pequenas centrais
elétricas, de modo que 8 Estados do Sul e do
Nordeste estarão completamente eletrificados e
outros 9 Estados deverão ter dois terços das
propriedades e dos domicílios rurais eletrificados.

Além do conforto e da qualidade de vida, é
preciso lembrar que, para cada real investido em
programas de eletrificação rural, são gerados R$3,00
na economia, decorrentes do desenvolvimento na
atividade agropecuária e no comércio de
equipamentos elétricos.

Nesse sentido, também faz-se mister ressaltar
que esse audacioso Programa será extremamente
otimizado e priorizará resultados excepcionais se,
paralelamente à sua implantação, for desenvolvido
um programa adequado de desenvolvimento da
atividade produtiva. Trata-se de um programa
articulado com assistência técnica orientada para a
utilização de energia elétrica na propriedade rural e
linhas de financiamento igualmente adequadas.

Assim, onde houver possibilidade de energia,
chegará também o insumo para o seu uso na
produção, haveremos realmente de realizar uma

verdadeira revolução rural neste País. A revolução ru-
ral trará nova estrutura à economia brasileira e nova
organização à nossa sociedade. Não se trata dessa
reforma agrária que promove distribuição de terras e
alimenta acampamentos de desempregados ou
assenta excluídos com financiamentos de
sobrevivência.

Não é isso!
A política de alimentar desempregados e

possibilitar condições mínimas de sobrevivência a
excluídos cria, na verdade, um ambiente de revolta,
que um dia termina explodindo em guerra civil,
guerrilha, o que seja.

A revolução rural de que precisamos, a
revolução rural de que o Brasil precisa inicia-se pela
qualificação dos desempregados e excluídos e dos
outros que estão abandonados nas periferias
urbanas. Depois da qualificação, o assentamento de
pessoas em programas integrados de modo a
inseri-las num mercado com manejo adequado das
tecnologias disponíveis, tudo dentro de uma
legislação trabalhista e previdenciária simplificada
para o empregador, em que os encargos sejam da
responsabilidade do Estado, com subsídio social e
econômico para a produção rural.

A Luz no Campo é a base, porque possibilita a
energia. A energia tem que ser usada de maneira
produtiva. É preciso ensinar essa utilização e
possibilitar que ela aconteça.

Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores,
finalmente quero registrar que, nos idos de 1986, no
início de minha carreira política, fiz campanha com
um ”refrão“: ”O agricultor terá muita energia, estrada e
ensino rural; cooperativas e reservas garimpeiras de
Ernandes Amorim serão a meta principal“.

Assim, hoje no meu Estado, as cooperativas de
garimpeiros são responsáveis pela maior parte da
produção mineral. Também temos estradas, e é certo
que precisam melhorar. Estou assistindo ao anúncio
da eletrificação rural chamando a atenção para a
necessidade de haver ensino rural e legislação
trabalhista e previdência adequada para uma
revolução nesse setor da economia e da sociedade
brasileira.

Sr. Presidente, o programa do Governo
Fernando Henrique Cardoso encaminha-se para tirar
o Brasil do atraso. Não adiantam discursos bonitos ou
programas fantasiosos. O Governo Federal precisa,
juntamente com sua Equipe Econômica, voltar os
olhos para a área rural, para a agricultura, para onde
se produza a curto prazo, para onde se tem mercado
para vender o que se produz.
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O investimento na agricultura em si é barato.
São poucos os recursos a serem aplicados. E, agora,
acertadamente, o Presidente Fernando Henrique
volta o olho para a eletrificação rural que eu sempre
defendi porque vai tirar o homem da periferia, dos
barracos de papelão, de debaixo das pontes. Serão
estimulados a irem para a área rural produzir, porque
lá há lugar para todos trabalharem, pois mercado há
no mundo inteiro.

Não será essa política dos sem-terra invadindo
propriedades dos outros. O Presidente Fernando
Henrique, talvez por sua formação democrática,
talvez por sua tolerância, não desmonta esse
esquema dos sem-terra que só traz prejuízos para o
País. Ficam alguns sem-terra acampados em uma
fazenda, durante um, dois, três anos, esperando
cinco, dez hectares de terra.E sabemos que dez hect-
ares de terra custam uma mixaria de dinheiro. Dez
hectares de terra não equivalem a dez diárias de ho-
tel. Se esses trabalhadores rurais estivessem
trabalhando para alguém, ganhariam recursos para
comprar, com autonomia, seu pedaço de terra e
começar a produzir. Um homem no campo não
precisa de mais do que cinco ou dez hectares de terra
para produzir e sustentar sua família, ainda mais
agora que o Governo tem seu programa de
eletrificação rural, o Governo tem assistência médica
na área rural, o Governo tem escola rural dando
assistência aos filhos dos trabalhadores.

Por que, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
fica esse amontoado de pessoas nas periferias das
cidades? Brasília era uma cidade enxuta, onde não
havia acampamentos, não havia tanto desemprego,
onde o povo não andava roubando nas ruas,
quebrando portas de estabelecimento para buscar
alimento para sobrevivência. Só há um meio de
diminuir o ajuntamento aqui em Brasília: educação. O
projeto da eletrificação rural, da iluminação do cam-
po, que o Presidente Fernando Henrique apresenta
agora propiciará qualidade de vida às pessoas que
trabalham na área rural.

Eu não poderia deixar de vir à tribuna elogiar a
vontade do Presidente de resolver esse problema, o
empenho do Ministro Rodolpho Tourinho Neto em
cumprir com a meta de levar energia ao campo.

Anteontem, estive com o Ministro, que disse que
visitará Rondônia e observará os problemas de perto.
É necessário que S. Exª vá e verifique o que lá
precisamos a fim de preparar inclusive a ida do
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso
àquele Estado, encontrando, assim, já resolvido o
problema de energia.

Agora mesmo foi realizada a licitação de uma
obra muito grande a fim de gerar 380 megawatts de
energia com o gás de Urucum, gás brasileiro que não
levará divisas para o exterior. A energia gerada
resolverá os problemas do Estado de Rondônia, pois
levará industrialização e o conforto necessário àquele
povo. Precisamos de ajuda; precisamos de apoio.

Não basta, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, energia. São necessários também
projetos para, aproveitando a energia, desenvolver,
crescer e gerar os empregos de que o Estado precisa.
Está de parabéns o Presidente da República no ato
de gerar 15.000 megawatts de energia no País.
Quanto mais energia, mais desenvolvimento!

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

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Pois
não, nobre Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Senador Ernandes Amorim, V. Exª formulou críticas
ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Gostaria de ponderar com V. Exª que os
trabalhadores não têm outra alternativa de
sobrevivência senão por contratos em condições
extremamente difíceis. Por vezes, depois de anos
trabalhando em alguma propriedade, saem de lá sem
os devidos direitos. Aos poucos, esses trabalhadores
vão formando uma consciência, nos mais diversos
Estados da Federação, sobre a importância de
melhor distribuir a terra no Brasil, no sentido de haver
uma melhor estrutura fundiária. Por vezes, esses
trabalhadores não vêem outra forma senão a de
ocupar estradas, ocupar áreas improdutivas. Mesmo
no Estado de V. Exª – que obviamente V. Exª conhece
muito melhor do que eu – há situações como essas.
Quero transmitir-lhe que, ainda hoje pela manhã,
participei de encontro no Incra, onde o Presidente
Francisco Orlando da Costa Muniz dialogou com
trabalhadores do MST que estavam ocupando uma
área de uma fazenda, Urupá – é possível que V. Exª
conheça – há cerca de três anos. O próprio
Governador do Estado de Rondônia, que foi nosso
Colega aqui, José Bianco, chegou a promover um
entendimento com esses trabalhadores, em abril do
ano passado, com o objetivo de alcançar um acordo.
Em dezembro passado, foi feito um novo
entendimento entre o Incra e o Governo do Estado de
Rondônia, para que parte daquela fazenda fosse
destinada a assentamento. Entretanto, nesta
semana, o Conselho Diretor do Incra avaliou que
aquele Instituto não poderia estar adquirindo aquela

66 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



fazenda por um valor da ordem de 4,3 milhões de
reais, mais 700 mil que o Governo emprestaria às
trezentas famílias que ali estão, porque este valor
significaria quase três vezes mais que o valor de
áreas que têm sido objeto de negociação ou
desapropriação no Estado de Rondônia. Em vista dis-
so, procurou-se chegar a um outro entendimento,
tendo o Incra oferecido uma outra área, bem mais
distante, para o assentamento. Como já havia sido
realizado um entendimento, não está sendo fácil para
os trabalhadores aceitarem essa nova proposta, mas,
de qualquer maneira, a direção do Incra encaminhou
a esses trabalhadores uma proposição de como
realizar o assentamento. E os mesmos estão levando
a proposição para aquelas trezentas famílias e é
possível que cheguem a um entendimento. Resolvi
transmitir a V. Exª, como Senador do Estado de
Rondônia, a informação sobre esse episódio, porque
avalio, se houver um esforço de entendimento, ser
possível realizar algo positivo no Estado de V. Exª.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –
Senador Eduardo Suplicy, entendo a preocupação de
V. Exª. Trata-se de um problema que conhecemos
bem. Há três anos, as pessoas estão nessa área que
é, precisamos dizer, uma das melhores do Estado de
Rondônia. Na verdade, é uma fazenda pronta,
produtiva e vale o dobro do valor que o Incra quer
pagar. Há terras em Rondônia que são vendidas por
R$100,00 o hectare, mas os sem-terra não a querem.
Querem a que custa R$1.000,00 o hectare, pois está
pronta. Isso é um desastre, inclusive para quem
possui fazendas. O programa de assentamento do
Governo Federal, de reforma agrária, está usando o
patrimônio alheio, querendo comprar por um preço
ínfimo o hectare de terra para fazer assentamentos.
No entanto, poucos dão certo.

O caminho correto não é o do assentamento,
principalmente pela experiência das pessoas que, em
sua maioria, não são trabalhadores rurais, mas
desempregados e sem-teto. Juntam-se aos sem-terra
em busca de um mísero salário e da doação de terras.
Tenho visto, em outros projetos do Estado de
Rondônia, que a terra doada está praticamente
abandonada. É o caso de uma fazenda perto de Nova
Vida.

Em suma, esse não é o caminho. O Governo
Federal precisa buscar outros meios para resolver o
problema. O sem-terra sem habilidade deve ser
treinado. Se o Governo Federal ajudasse os
fazendeiros que lutaram uma vida para conseguir
suas terras – muitos deles têm suas fazendas
abandonadas por falta de apoio à agricultura, de

apoio bancário, por falta de uma política programada
para a agricultura – toda essa gente seria aproveitada
nas fazendas ganhando o salário que merecem.

Não vou admitir que o Governo fique pagando
durante três anos um sem-terra que, se estivesse
trabalhando, em um ou dois meses, ganharia o
dinheiro para comprar um ou dois alqueires de terra
no Estado de Rondônia.

A meu ver, está-se alimentando um grupo de
pessoas que não querem trabalhar. Se forem
chamados a trabalhar em uma fazenda, não saem de
onde estão, mas ficam aguardando o salário que o
Governo está pagando ao fim do mês. Por isso sou
contra esse método de distribuir terra. Penso que
quem quer terra, deve trabalhar porque assim, em
dois meses, consegue-se comprar uma área de terra.
Conheço isso.

Sr. Presidente, estive recentemente em Vilhena,
uma cidade no Estado de Rondônia, em que se
produz aproximadamente 35kg de uva por pé. Estimo
que em um hectare cabem mil pés.Se cada pé produz
35kg de uva e cada quilo for vendido, barato, a
R$3,00, imaginem o quanto se produz em um hectare
de terra? Se essa gente que está há três anos no
acampamento tivesse plantado dez pés de uva, não
precisaria da ajuda do Governo Federal. Com essa
política, o Governo Federal vai alimentar os sem-teto,
os desempregados e os preguiçosos.

Eu já fui agricultor, já peguei na enxada e sei o
que é puxar enxada com os pés. Hoje o salário médio
em Rondônia para quem vai trabalhar como vaqueiro,
por exemplo, é algo em torno de R$ 400,00 ou 500,00.
Esse é o valor para se comprar dois ou três hectares
de terra no Estado de Rondônia. Por que
acampamento de três anos? Não aceito isso.

Sr. Presidente, tomara que essa política seja
mudada. O Senador Eduardo Suplicy está correto em
querer ajudar os pobres, mas ajudar não é dar
dinheiro aos pobres, e sim colocá-los para trabalhar.
Se nós trabalhamos, por que não podem trabalhar?

Durante o discurso do Sr. Ernandes
Amorim o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr.
Presidente, pela Liderança do PSDB, gostaria de
fazer um pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra a V. Exª por 20 minutos.
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O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
poucos são os jornais do mundo que podem ostentar
a condição de circular, ininterruptamente, por 125
anos. Poucas, igualmente, são aquelas publicações
que, embora centenárias, evoluem com o tempo e
buscam a qualidade, a renovação gráfica e editorial
capaz de mantê-los em sintonia com as
transformações por que passa o mundo. Muito
poucos órgãos de imprensa, enfim, podem exibir um
passado de lutas pela independência e pela liberdade
e mantém-se fiéis a esses princípios.

Pois o Jornal O Estado de S. Paulo reúne todas
as credenciais e ainda é apontado por uma instituição
de prestígio, como a Universidade de Columbia, em
Nova Iorque, como um dos vinte melhores jornais do
mundo, ao lado de publicações respeitadas
internacionalmente, como The New York Post, The
Washington Post, Le Monde e Corriere della Sera.

Não bastasse isso, O Estadão – como é
carinhosamente chamado por centenas de milhares
de leitores – conserva ainda outra marca
característica: num mundo cada vez mais impessoal e
frio, o diário vem sendo editado pela mesma família
ao longo de todo esse tempo, sem jamais ter-se
desviado da linha editorial que o transformou num dos
jornais mais influentes e respeitados no concerto dos
países democráticos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a história
de uma nação é a história das idéias que a
modelaram, é a história da luta pela liberdade e pela
independência, é a história dos homens que
sacrificaram os seus bens e até as suas vidas na
construção da nacionalidade. É a história da
resistência democrática.

Por isso o registro do aniversário de O Estado
de S. Paulo, que tenho o orgulho e a honra de fazer
neste momento, não é apenas mais um rito
protocolar, nem diz respeito somente aos paulistas.
Este é daqueles momentos que convidam a uma
reflexão de todos nós, brasileiros, sobre a formação
da nacionalidade, porque a história do Estadão está
intimamente relacionada à História do Brasil e de
seus momentos decisivos.Desde o dia 4 de janeiro de
1875, quando a então minúscula cidade de São
Paulo, com 20 mil habitantes e 96 ruas, viu surgir o
primeiro número de A Província de São Paulo. Este
jornal não apenas foi testemunha dos episódios mais
importantes da formação do Brasil moderno, como
teve papel ativo e, muitas vezes, determinante nos
seus desdobramentos. Foi assim com o movimento

abolicionista, que encontrou no jovem diário um dos
seus principais porta-vozes, em contraste com a
tendência conservadora e oficialista dos jornais de
então; o diário foi o único dentre os periódicos
brasileiros a acompanhar diretamente a Guerra de
Canudos, pelos olhos e pela pena de seu
correspondente Euclides da Cunha, trabalho que,
depois, foi reunido pelo jornalista em uma obra
clássica: Os Sertões; e a tradição de engajamento
nas questões centrais da brasilidade se repetiu com o
movimento republicano, que encontrou o jornal na
linha de frente da luta pela derrubada do velho re-
gime. A epopéia da industrialização e da mudança da
mentalidade agrária, então dominante no País,
encontrou no diário um dos seus defensores mais
inflamados.

O Tenentismo e a Revolução Constitucionalista
de 1932, que lançaram as sementes do Brasil
moderno, tiveram eco e se reproduziram nas páginas
do diário, já então temido adversário dos detentores
do poder. O jornal manteve postura crítica à
instalação do regime autoritário que se prenunciava e
que, denunciado em editorial de novembro de 1937,
se acabou materializando com o Estado Novo.
Naqueles momentos difíceis em que a ditadura se
instalava com toda sua crueza, o Estadão pagou um
alto preço por sua postura democrática. O jornal foi
invadido e mantido sob intervenção por cinco longos
anos. Júlio de Mesquita Filho, seu dirigente maior e
considerado inimigo pelo regime discricionário,
permaneceu preso por um ano, submetido a torturas
e, posteriormente, exilado em sua terra pelo crime de
ter defendido a liberdade.

A direção de O Estado de S.Paulo considera,
muito justamente, que esses cinco anos não integram
a sua história. Por isso, entende que o jornal acaba de
completar 125 anos de existência, mas apenas 120
anos de vida.

Anos mais tarde, essa postura de defesa
intransigente da liberdade voltaria a ter momentos
afirmativos e novamente contra a tirania. Todos os
democratas deste País recordam a corajosa
resistência do Estadão contra a censura à liberdade
de imprensa e a quebra dos princípios democráticos
pelo governo autoritário de então.

O jornal não se curvou quando as pressões
políticas se avolumaram, nem quando os ditadores de
plantão recorreram à tática de estrangulá-los
financeiramente. Finalmente, quando todos os
expedientes falharam, o Governo tentou intimidar o
jornal pela força, colocando censores dentro da
redação e impedindo a publicação de informações e
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editoriais que o desafiassem. A resposta dos
Mesquita foi um hino à dignidade e à liberdade. Os
espaços abertos pela proibição passaram a ser
preenchidos emblematicamente por trechos de Os
Lusíadas, de Luís de Camões, obra maior da língua,
onde são cantados os novos tempos e heróicos feitos
da raça.

Todas as forças democráticas do País devem
muito à posição assumida pelo jornal naquele
momento. Se hoje desfrutamos de liberdade total, se
hoje o Brasil trilha novamente os caminhos da
democracia, muito se deve à consciência crítica e à
resistência ao arbítrio, do qual o Estadão foi um dos
maiores tradutores e porta-vozes.

Sr. Presidente, assinalei acima que O Estado
de S.Paulo se distingue por pertencer a uma mesma
linhagem de jornalistas, há doze décadas. Ao lado da
longevidade do periódico, esse é outro valor notável.
Das milhares empresas brasileiras, somente dezoito
são centenárias e, destas, apenas cinco – insisto no
número – foram inauguradas e permanecem sobre o
mesmo controle da família até hoje. Esse é um dado
notável do qual, certamente, a quarta geração dos
Mesquita, que assumiu a responsabilidade de dar
seqüência à obra de seus antepassados, deve
orgulhar-se com toda justiça.

Não poderia, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, encerrar essa homenagem sem lembrar
os nomes dos jornalistas que escreveram as páginas
dessa gloriosa história: Júlio de Mesquita inaugurou
uma dinastia que se vem alternando na direção do
diário e que hoje já se encontra na quarta geração. O
patriarca da família dirigiu o diário por 36 anos, de
1891 a 1927. Nesse ano, Júlio de Mesquita Filho
assumiu a direção, juntamente com seu irmão, Fran-
cisco Mesquita, o Dr. Chiquinho, como era
carinhosamente chamado pelos amigos e
funcionários. Ambos permaneceram à frente do
Jornal por 42 anos, até 1969, período em que o
Estadão se consolidou como o grande jornal
brasileiro e o núcleo de resistência a aventuras
autoritárias.

Infelizmente, os dois morreram sem ver a
redemocratização do Brasil, pela qual tanto lutaram.A
resistência, reforçada em 1966 com o lançamento do
Jornal da Tarde, vespertino moderno, leve, jovem,
inquieto, que revolucionou a imprensa brasileira sob a
direção de Ruy Mesquita, teve prosseguimento com a
gestão de Júlio de Mesquita Neto, que permaneceu
no seu comando até 1996, ano de sua morte.

Durante toda a fase dos governos militares, o
centenário periódico superou toda a ordem de

dificuldades motivadas por sua postura de resistência
a arbítrio, mas, em nenhum momento, esmoreceu. Ao
contrário, consolidou posições, transferiu sua sede
para o complexo construído especialmente para
abrigar o jornal e todas as empresas associadas,
modernizou seu parque industrial, diversificou suas
atividades de comunicação e ingressou
definitivamente na era da informática,
transformando-se no maior centro de comunicação
on line do hemisfério.

Com o desaparecimento de Dr. Júlio, assume o
comando seu irmão, Ruy Mesquita, cujo talento, visão
jornalística e capacidade de trabalho têm sido
decisivos para a manutenção do jornal no patamar
em que foi enquadrado pelas gerações que o
antecederam.

Esta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
justa homenagem que gostaria de prestar a esse
monumento à liberdade de expressão que é o Estado
de S.Paulo . Como assinalei antes, é uma preciosa
oportunidade para que meditemos sobre esse legado
de dignidade, de coragem, de liberdade deixado por
homens do calibre dos Mesquita. Uma oportunidade
para que armemos nossos espíritos contra aventuras
que possam arranhar as instituições democráticas e
nos levar de volta a um passado que, espero, nunca
mais voltaremos a viver.

Se é certo que a virtude da história é nos
mostrar os erros do passado para que não os
repitamos no futuro, também é certo que os acertos
haverão de nos animar na construção de um País
mais justo, mais solidário e mais democrático. As
páginas de o Estado de S.Paulo estão a nossa
disposição para nos inspirar nesse propósito.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Concede-me
V. Exª um aparte?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Concedo o
aparte ao nobre Senador Pedro Piva.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador
Pedro Piva, não quis interromper a cronologia
histórica que V. Exª fazia do jornal O Estado de
S.Paulo, que, sem dúvida nenhuma, é a cronologia
da própria história do nosso País e, principalmente,
da defesa da liberdade. Se se fala em liberdade de
imprensa, se se fala em heróis que por ela
trabalhavam no Estadão, V. Exª se referiu a eles com
muita sensibilidade e, por que não dizer, com
bastante emoção. Peço que, com a generosidade do
seu coração, permanentemente demonstrada nesta
Casa, me incorpore nessa homenagem de V. Exª, que
encerra com brilhantismo a sessão desta tarde. Se
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me permitir, associo-me à brilhante oração que fez
desta tribuna.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Senador
Romeu Tuma, este não é um pedido, mas uma
obrigação de minha parte. Sendo V. Exª um Senador
de São Paulo dos mais ativos, competentes, honestos
e carinhosos com toda a Casa, com todos os seus
colegas, na defesa intransigente dos seus princípios,
pode estar certo de que o seu aparte valorizará a
homenagem que faço a esse jornal.

Neste momento, defendo a liberdade de
imprensa e um jornal como O Estado de S. Paulo,
uma empresa que faz 125 anos – uma entre as cinco
apenas remanescentes neste País. Este é um país
jovem e dinâmico, que terá muito pela frente e que,
certamente, será ajudado pelas páginas de órgãos
como O Estado de S. Paulo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) –
Senador Pedro Piva, a Presidência compartilha com
V. Exª e com o Senador Romeu Tuma os
cumprimentos ao jornal O Estado de S. Paulo, que
faz 125 anos. Cumprimento-o pela maneira como
expôs a trajetória desse extraordinário jornal, criado
quando São Paulo tinha apenas 20 mil habitantes,
destacando-o como um órgão da maior importância
na defesa da liberdade de expressão e um exemplo
de jornalismo, ainda que com forte opinião,
preocupado em dar a informação correta sobre os
mais diversos fatos. Inúmeras vezes candidato a
Deputado Estadual, a Deputado Federal, a Prefeito,
ao Senado, ao Governo, sempre pude notar isenção
na maneira como o jornal O Estado de S. Paulo
cobriu as campanhas no Estado de São Paulo. Toda
vez em que visitei os seus diretores, fiz questão de
registrar essa maneira imparcial no que diz respeito à
minha própria vida política e sempre avaliei a
cobertura como séria e imparcial do ponto de vista
jornalístico. Muitas vezes tivemos discordâncias em
assuntos políticos ou em editoriais, mas a forma
como O Estado de S. Paulo tem sempre procurado
esmerar-se na informação dos fatos realmente
relevantes na vida do País é algo que faz a todos nós,
brasileiros, paulistas, muito felizes. Meus
cumprimentos a V. Exª.

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

V. Exª afirma que O Estado de S. Paulo é um
jornal de opinião, muitas vezes de opiniões
divergentes – não só da sua, mas da minha e de
muitos outros. É justamente essa diferença de

opiniões que o faz grande. A liberdade com que trata
os assuntos relacionados à Nação faz de O Estado
de S. Paulo um grande jornal, admirado por toda a
população do Brasil e até fora do País, sendo um dos
mais respeitados em todo o mundo.

Obrigado pela sua posição.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me

permite um aparte?
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Ouço V. Exª,

com prazer.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador

Pedro Piva, peço licença a V. Exª, já que este aparte é
um atrevimento. No entanto, nós, do Rio Grande do
Sul, somos dados a isso. Estamos vivendo, neste
momento, uma repercussão, uma reprodução do que
é o Brasil: São Paulo. Na Presidência dos trabalhos,
com muito brilho nesta Casa, um dos maiores, senão
o maior Líder dos trabalhadores do Brasil, Senador
Eduardo Suplicy. No microfone, fazendo o seu pro-
nunciamento, um dos grandes nomes e, de modo
muito especial, um dos empresários de maior
respeito e credibilidade do Brasil, Senador Pedro
Piva. E, nos apartes, o Senador Romeu Tuma, que se
impõe à admiração do Brasil inteiro, à margem de ser
um excepcional Senador, pela sua atuação e pelo seu
conhecimento profundo na área da segurança. São
Paulo está realmente bem representado, e, neste final
de sessão, os três Senadores falam excepcional-
mente bem de um patrimônio nacional: o Estado de
São Paulo. Este colono do Rio Grande do Sul pede
licença para dizer que nós, também, do Rio Grande
do Sul – e certamente todo o Brasil –, pensamos
como V. Exªs acerca do jornal O Estado de S. Paulo.
Trata-se de um patrimônio nosso. É um jornal que se
impõe pela sua seriedade, sua retidão, sua dignidade
e seu caráter. Temos, inclusive, que reconhecer a
família que compõe a sua direção, que tem uma série
de princípios e uma formação que, às vezes,
conduzem o jornal, em termos empresariais, de modo
diferente do que deveria ser. Mas eles não mudam a
linha de ação e de correção, nem a firmeza de
propósitos que têm caracterizado aquele periódico. É,
em verdade, um jornal de luta, que tomou posição. O
Rio Grande estava com o Dr. Getúlio, e o jornal,
contrário a ele, mas, temos o maior respeito pela
integridade de O Estado de S. Paulo e pelo que este
representa para a imprensa nacional. É difícil
encontrar, no Brasil, alguém que, da tribuna de um
parlamento, tenha lido mais vezes O Estado de S.
Paulo do que o Deputado Estadual Pedro Simon. Na
dura hora da ditadura e do arbítrio, eu ia para a tribuna
da Assembléia Legislativa e lia o referido jornal – e
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conseguia a cópia do que a imprensa publicava. O
Estado de S. Paulo publicou duas vezes Os
Lusíadas, de Camões, e As receitas de Dona Benta
na terceira página, no lugar do que a censura proibia.
E lembro muito bem o impacto causado no Brasil
inteiro, quando o jornalista Carlos Chagas,
representante da sucursal de O Estado de S.Paulo
em Brasília, foi a Porto Alegre e levou os originais das
matérias que o Estadão publicava e a censura
proibia. Esse jornal merece, indiscutivelmente, a
admiração e o respeito de todos nós, principalmente
quando uma análise sobre ele é feita por uma pessoa
que tem o carinho, a admiração, a credibilidade e o
respeito de todos nós, que é V. Exª.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Muito
obrigado, Senador Pedro Simon.

São Paulo é São Paulo. E, neste discurso que
acabo de proferir, relembro que, há 120 anos, a
cidade tinha 20 mil habitantes, entre os quais colonos
– como V. Exª acaba de nominar – vindos do Rio
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, além dos
nossos irmãos do Nordeste, bem como colonos que
vieram de fora, imigrantes de todas as raças. Esses,
sim, fizeram a nossa terra, fizeram São Paulo, fizeram
este grande País a que temos o orgulho de pertencer.
Incluímo-nos no grupo dos descendentes de
imigrantes, nós, Senador Pedro Simon, que fizemos
este País, graças a nomes como o de V. Exª.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Piva o
Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy, Suplente
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) –
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, por
permuta com o Senador Francelino Pereira.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além
de todos esses aborrecimentos, desses enormes
constrangimentos que está tendo o povo brasileiro
com a notícia de aumento da remuneração de juízes,
com as discussões sobre tetos salariais e salário
mínimo, com o desemprego, com as chuvas e as
inundações em São Paulo, trago, infelizmente, mais
um aborrecimento vivido por pessoas que, neste
momento – creio – devem estar sentindo muita
revolta, indignação e, talvez, ódio.

Tenho pena dos parentes tanto do Presidente
da República como do Governador do Estado do

Pará, uma vez que devem estar recebendo nas
costas a revolta das pessoas que estão passando
pelas dificuldades que vou retratar. Trago um grito de
revolta contra um fato que está ocorrendo no Estado
do Pará e que envolve pessoas de todo o Brasil.
Trata-se de duas rodovias federais extremamente
importantes, construídas no Brasil na época da
ditadura militar, que estão quase completando trinta
anos de idade e até hoje não têm um metro de asfalto.
Uma é a rodovia Transamazônica, conhecida como
BR–230, que, dentro do Estado do Pará, tem
1.560km de extensão; a outra é a rodovia
Santarém–Cuiabá, conhecida como BR–163, que
tem, naquele Estado, 1.000km de extensão.

A história dessas estradas, Sr. Presidente, é
uma verdadeira novela. Neste momento, vários
trechos dessas duas rodovias estão intransitáveis.
São dezenas e dezenas de caminhões atolados,
completamente enterrados na lama, cargas
perecíveis se perdendo, motoristas passando fome e
necessidade, pessoas morrendo porque, quando os
caminhões atolam na estrada, fica impossível passar
outro carro. Isso está acontecendo em vários trechos.
No trecho de São Geraldo do Araguaia, chegando a
São Domingos do Araguaia, onde se pega a
Transamazônica até Marabá, há atoleiros
inacreditáveis, em alguns cabe uma carreta inteira. O
trecho de Novo Repartimento ao Município de
Pacajás também está totalmente intransitável. Na
Santarém/Cuiabá, no trecho de Rurópolis a Trairão,
no trecho de Trairão a Novo Progresso, de Novo
Progresso à divisa com o Mato Grosso, essas
estradas estão totalmente intransitáveis.

Há uma revolta muito grande da população,
porque o DNER, que pertence ao Ministério dos
Transportes, do PMDB, portanto do Partido de V. Exª,
Senador Pedro Simon, não comparece à área nem
para ajudar a tirar os caminhões dos atoleiros. Os
caminhoneiros são obrigados a contratar tratores de
particulares para arrastá-los no meio do lamaçal em
que se transformou a Transamazônica e a
Santarém/Cuiabá. Observem que ainda estamos no
início de março. Hoje é primeiro de março e as chuvas
caem mais fortes na região justamente a partir do dia
dez de março e todo o mês de abril. Imaginem em que
situação ficará o povo da região!

A Transamazônica, estrada projetada com o
intuito de trazer o povo do Nordeste para a região, já
conta com 29 anos de idade. Ao longo de seus
1.560Km, já surgiram 22 cidades, hoje municípios
com prefeituras, câmaras, escolas e bancos, no
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Estado do Pará. Imaginem a situação dessas
pessoas.

A Usina Pacal, que precisava vender sua
produção, está com quase três milhões de litros de
álcool que não podem ser vendidos porque as
estradas estão absolutamente intransitáveis,
causando enorme prejuízo à usina, ao Governo, que
tem que tirar dinheiro do bolso para pagar aos
canavieiros, e aos próprios usineiros. Enfim, é um
caos total e absoluto.

Gostaria de deixar meu protesto, dirigindo-me
ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem a
fim de que, se não tomam as providências cabíveis no
momento oportuno, que pelo menos mandem socorro
imediato, para que sejam retirados os caminhões
atolados, fazer com que os caminhoneiros,
sacrificados pelos danos em seus veículos, não
sofram prejuízo maior, tendo que tirar dinheiro do
bolso para pagar tratores particulares que lhes
prestam socorro.

Essa novela da Transamazônica e da
Santarém/Cuiabá já é velha aqui no Congresso
Nacional. Lembro-me que, desde a época em que
cheguei aqui como Senador da República, em
primeiro de fevereiro de 1995, a Bancada do Pará tem
tratado desta questão. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso, por intermédio do seu Ministro do
Planejamento, quando elabora o Orçamento da
União, praticamente não destina nenhum recurso
para essas rodovias. Aliás, logo que Sua Excelência
assumiu o Governo, em 1995, havia R$8 milhões
para a Santarém/Cuiabá e R$10 milhões para a
Transamazônica, mas o Presidente reduziu a quase
zero os recursos destinados a essas rodovias. Com
muita luta e sacrifício, no final do ano de 1995, a
Bancada do Pará conseguiu, por intermédio de
emenda suplementar, trazer esses recursos de volta
para essas rodovias. De lá para cá, o Orçamento vem
praticamente vazio.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, em
sua primeira campanha, esteve em Sinop e em
Santarém e prometeu ao povo da região que
asfaltaria a rodovia Santarém/Cuiabá. Em sua
segunda campanha, mais uma vez, Sua Excelência
fez a mesma promessa ao Município de Sinop, mas
até hoje não o cumpriu. Todos os anos temos
praticamente zero de recursos para essas duas
rodovias.

Nós, da Bancada do Pará, nos reunimos,
trabalhamos, apresentamos emenda de bancada
destinando recursos no Orçamento da União. Mas o

Ministério do Planejamento contingência esses
recursos e o próprio Ministério dos Transportes não
os libera para realizar as obras. O máximo que temos
conseguido, ao longo de todos esses anos, são
pequenos recursos repassados às Prefeituras que
margeiam essas estradas, para que elas, com suas
máquinas e a custo quase zero, façam recuperações
que não têm surtido o efeito desejado.

No ano passado, houve uma grita geral dos
Prefeitos da região. Vieram a Brasília e reunimos toda
a Bancada do Pará com mais de vinte Prefeitos da
Rodovia Transamazônica e Santarém/Cuiabá.
Estivemos, primeiramente, com o Ministro dos
Transportes, que alegava não ter recursos porque
estes estavam contingenciados. Fomos
encaminhados ao Ministro Martus Tavares, do
Orçamento e Gestão, porque S. Exª, sim, tem o poder
de liberar os recursos e, àquela altura, foi-lhe
solicitado que liberasse 10 milhões para reformas
imediatas durante o verão do ano passado, para
evitar a barbaridade e o crime que estão
acontecendo, nos dias de hoje, pelas chuvas de
inverno.

O Ministro Martus Tavares prometeu liberar
recursos de imediato e destinar, no Orçamento de
2000, recursos suficientes para asfaltar todo o trecho
da Santarém/Cuiabá, de Rurópolis até a divisa com o
Mato Grosso, e grande parte da Rodovia
Transamazônica. Seriam, portanto, R$120 milhões
para a Rodovia Santarém/Cuiabá e R$80 milhões
para a Rodovia Transamazônica.

Na mesma ocasião, o Senador Jader Barbalho
conseguiu uma audiência com o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, os Prefeitos e a
Bancada do Pará. O Senhor Presidente, relembrado
de seus compromissos e de suas promessas,
assumiu que no ano 2000 enviaria recursos
suficientes para asfaltar o restante da Rodovia
Santarém/Cuiabá e boa parte da Transamazônica.

Mais uma vez, recebemos o Orçamento do ano
2000 com apenas R$10 milhões para a Rodovia
Santarém/Cuiabá e R$10 milhões para a Rodovia
Transamazônica. Esses foram os valores liberados
pelo Executivo, diante de promessas de que seriam
R$120 milhões e R$80 milhões.

A Bancada do Pará, mais uma vez, trabalhando
unida, apresentou emendas ao Orçamento. O
Deputado José Priante, que foi sub-relator da área de
transporte no Orçamento, que ainda está por ser
votado, conseguiu aprovar recursos da ordem de
R$48 milhões para cada uma das rodovias.
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Às vezes não consigo compreender por que no
Mato Grosso, por onde também passa a rodovia
Santarém-Cuiabá, da divisa do Pará até Cuiabá, a
rodovia está totalmente asfaltada, e nós, do Estado
do Pará, ainda não conseguimos satisfazer esse
desejo da população daquela região que cresceu
com esforço próprio, com recursos próprios e com
sofrimento. Trata-se de uma região com terras férteis,
produtivas e um povo que tem muita coragem e
disposição para ali permanecer.

Faço este protesto diante do que estou
acompanhando, em função dos telefonemas que
estou recebendo e da revolta das pessoas que vivem
na região com o Governo Fernando Henrique, com o
Governo Almir Gabriel e com o Ministério dos
Transportes por não cumprirem minimamente suas
obrigações. Dos R$10 milhões solicitados ao Ministro
Martus Tavares ano passado em audiência com mais
de 20 prefeitos, foram liberados apenas R$2 milhões,
de modo que não foram realizadas as obras que
deveriam ter sido feitas no verão. No momento,
estamos com mais de dez pontos de paralisação total
na rodovia transamazônica por absoluta
impossibilidade de tráfego. Creio que essa é uma das
piores revoltas que alguém pode sentir. Às vezes, a
revolta é porque uma pessoa morre em uma
ambulância porque dali não pode passar, é de um
motorista de caminhão que perde toda sua carga, às
vezes, do cidadão que já ganha tão pouco por esse
transporte e tem que tirar do bolso o recurso para
pagar um trator para tirá-lo do atoleiro. Portanto, deixo
aqui minha indignação e minha revolta dirigidas ao
Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Rodovias Federais para
que tomem providências imediatas, para que
aloquem recursos para fazer o DNER trabalhar no
Estado do Pará. Se não é possível recuperar as
estradas em pleno período de inverno, que seja
possível, pelo menos, ter uma equipe permanente de
operadores de máquinas, de tratores e de caçambas
para socorrer e tirar os caminhões dos atoleiros em
que se que se encontram nesse momento.

Espero que o Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso assuma a responsabilidade pelo
que lá está ocorrendo, porque todas essas coisas
erradas que estão acontecendo no Brasil só têm
servido para aumentar a revolta da população
brasileira contra sua administração, que ontem
chegou a 49% de avaliação entre ruim e péssimo.
Não me lembro, na história brasileira, de outro
Presidente da República que tenha atingido tão alto
nível de descontentamento da população com sua

administração. A população normalmente é muito
condescendente, coloca como regular, como médio,
como ótimo; dificilmente coloca como ruim ou
péssimo. Uma avaliação em 49% de ruim ou péssimo
é conseqüência da má administração do Senhor
Presidente. Que Sua Excelência se lembre desse
povo que trabalha, que produz e que quer gerar
recursos para esta Nação, e deixe de pensar apenas
em assumir os seus compromissos com o pagamento
de dívida interna e externa, gerando bilhões de reais
de serviços dessa dívida, como estão previstos, por
exemplo, no Orçamento do ano 2000: R$100 bilhões
para o serviço da dívida interna, enquanto estão
destinados a investimentos em todo o Território
Nacional apenas R$12 bilhões. O Brasil vai pagar dez
vezes mais em juros do que em investimentos para
melhorar a condição de produtividade do povo
brasileiro.

Fica este protesto, e que o Governo, se não
quiser se desgastar mais ainda, se não quiser ter
mais e mais revolta contra si, esteja no meio do povo,
corra para o meio do povo, para dar pelo menos esse
socorro imediato às pessoas, tirando os caminhões
da lama e permitindo o tráfego, ainda que mal, nessas
tão importantes rodovias da Região Norte do Brasil.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Peço

ao Senador Ademir Andrade a gentileza de assumir a
Presidência.

O Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Ademir Andrade,
encaminho às mãos de V. Exª a recente publicação do
Senado relativa à ”Conferência Internacional sobre
Renda Mínima, Discussões e Experiências“,
realizada no Senado Federal, por iniciativa do Grupo
Interparlamentar Americano sobre População e
Desenvolvimento, GPI, então presidido pela
Deputada Marta Suplicy; da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado, então presidida pelo
Senador Pedro Piva; da Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados, então
presidida pelo Deputado Germano Rigotto; e ainda
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com a colaboração do Fundo de População das
Nações Unidas, da Rede Européia da Renda Básica,
da BIEN e do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, IPEA.

Coloco o exemplar do livro à disposição dos
interessados em estudar as inúmeras experiências e
o debate sobre a renda mínima. Nessa publicação,
constam depoimentos importantes, como o do Dr.
Robert Greenstein, do Centro de Estudos
Orçamentários e de Políticas Públicas dos Estados
Unidos da América; do Professor Guy Standing,
Presidente da Rede Européia da Renda Básica e
representantes de inúmeros parlamentos.

O Professor Guy Standing fez uma exposição
sobre a evolução desta proposição e de diversas
experiências no mundo; o Professor Robert
Greenstein falou da vigência do EITC, nos Estados
Unidos, doEarned Income Tax Credits; tivemos aqui
exposições do Deputado Artur Penedos, de Portugal,
a respeito de como lá se introduziu a renda mínima,
seguindo o que se passou na França; da Espanha,
tivemos a exposição do Deputado Juan Antonio Gil
Melgarejo; do Embaixador Jorge Navarreti, ouvimos a
respeito da forma lá instituída, o chamado Programa
Progresso; tivemos aqui o depoimento do Deputado
Carlos Navarro, da Venezuela, sobre a forma de Beca
Escola, e depois modificada na Venezuela em anos
recentes; as proposições das Deputadas Elisa Carrió
e Elisa Carca, na Argentina; ouvimos os depoimentos
de Antônio Maria da Silveira, José Márcio Camargo,
João Sabóia, dos Professores e economistas como
Paulo Valle, Lena Lavinas, Júlio Jacobo Waiselfisz,
Maria Ozanira da Silva e Silva, Ricardo Henriques,
Márcio Pochmann, Samir Cury, Sérgio Mendonça, do
Governador Cristovam Buarque e, ainda, as
experiências aqui relatadas a respeito de como se
introduziram projetos de renda mínima nos mais
diversos Municípios brasileiros por Antônio Palocci,
em Ribeirão Preto; de Castro, em Belo Horizonte;
Edmilson Rodrigues, em Belém; Mauro Bragatto, em
Presidente Prudente; Félix Sayão, em Cantaduva;
Bruno Fleury, que relatou experiências de Goiânia,
Osasco, Amapá; os representantes do Governador
Alberto Capiberibe.

Foi com grande destaque que ouvimos e aqui
registramos o depoimento da Prefeita Dorcelina
Folador, de Mundo Novo, cidade sul-mato-grossense,
fronteiriça ao Paraguai, com 17 mil habitantes. A
Prefeita, com extraordinária garra, introduziu logo no
início de sua gestão, em janeiro de 1997, o Programa
Bolsa-Escola. Em outubro de 1999, quando foi

assassinada, 204 famílias estavam inscritas no
Programa.

Além de outros depoimentos importantes,
houve o debate com o Ministro da Fazenda, Pedro
Malan, do qual participou também o Presidente Anto-
nio Carlos Magalhães.

Ontem, encaminhei pessoalmente ao Ministro
Pedro Malan o ofício, que passo a ler, a respeito
dessa Conferência, bem com das decisões
importantes que estamos por tomar, relativas ao
Fundo da Pobreza, ao salário mínimo e à renda
mínima. Eis o teor do ofício que entreguei ontem à
noite ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan:

Senhor Ministro,
Faço essa visita para agradecer-lhe a

atenção de ter participado da sessão de
encerramento da Conferência Internacional
sobre a Renda Mínima, realizada no
Senado Federal, em agosto de 1998, e para
lhe entregar a publicação que reúne todos o
debates realizados na ocasião.

Aproveito a oportunidade para
trazer-lhe algumas reflexões sobre o tema.
A dinâmica do mercado de trabalho
brasileiro, nos anos recentes,
caracterizou-se pela redução dos empregos
com carteira assinada e pela precarização
das relações trabalhistas dos novos postos
gerados. Por outro lado, foi mantida a
escassez dos mecanismos de proteção so-
cial ao trabalhador no mercado formal, com
a vigência apenas do seguro-desemprego.
E no que tange ao trabalhador informal ou
autônomo, a legislação vigente não dispõe
de nenhum mecanismo que lhe garanta os
rendimentos necessários à sua
sobrevivência e à de sua família.

Em 1999, os indicadores do mercado
de trabalho corroboraram as trajetórias
observadas ao longo dos anos noventa, de
baixo dinamismo na oferta de trabalho,
incremento do desemprego e elevação do
grau de escolaridade da população
economicamente ativa.

Em dezembro de 1999 – mês que
normalmente é o de maior atividade
econômica em função das festas natalinas e
do 13º –, o total de desempregados na
grande São Paulo atingiu o patamar de
1.715.000 (um milhão, setecentos e quinze
mil) desempregados, segundo a Fundação
Seade/Dieese. Por outro lado, a taxa anual
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média do desemprego continuou a trajetória
de crescimento que vinha tendo desde
1994, passando de 18,2%, em 1998, para
19,3%, em 1999, segundo a Fundação
Seade/Dieese.

Quando se observa os valores dos
rendimentos dos trabalhadores, o quadro não
é animador. O salário mínimo real calculado
pela Fundação Seade/Dieese, mostra uma
queda do poder aquisitivo no ano de 1999. A
despeito do reajuste irrisório concedido ao
salário mínimo, em maio, chegou-se em
dezembro de 1999 com um valor 4,4% menor
que o de dezembro de 1998.

Se considerarmos os dados do IBGE,
verificamos trajetória semelhante. A taxa de
desemprego aberto médio, para as seis
regiões metropolitanas principais, de 1998 a
1999, permaneceu estacionada no elevado
patamar de 7,6%, depois de registrar um
aumento de 3% de 1995 a 1999.

Outro indicador que demonstra a
gravidade da situação refere-se à redução
do número de trabalhadores que possuem
carteira assinada. Em 1995, esses
trabalhadores representavam 48,4% da
massa de empregados e dispunham dos
benefícios daí decorrentes. Em 1999, esse
número caiu para 44,5%. Além da
precarização das relações de trabalho, o
atual quadro de redução da oferta de
emprego confirma a premente necessidade
da reformulação da estratégia de política
econômica até agora adotada. É necessário
que o Governo adote políticas que permitam
alcançar, simultaneamente, o crescimento,
o pleno emprego, a estabilidade de preços,
a eqüidade na distribuição da renda e da
riqueza e o equilíbrio das contas externas.
Para isso, faz-se necessário levar em
consideração valores como a solidariedade,
a ética, a busca da justiça. Daí a
importância de se conjugar esforços para a
implementação de instrumentos racionais
que permitam avançar nessa direção.

Dentre as ações, as experiências
internacionais e algumas adotadas, ainda
em escala modesta no Brasil, demonstram
que a universalização do direito a uma
renda suficiente para as necessidades vitais
do indivíduo é um importante instrumento
para a construção da cidadania.

O formato de um programa de garantia
de renda mínima pode ser o de um imposto
de renda negativo que procure evitar as
denominadas armadilhas do desemprego ou
da pobreza. Para isso deve sempre existir o
estímulo ao progresso, ao trabalho, mas
garantindo que todos possam participar da
riqueza da nação. Esse programa também
pode ser relacionado à educação, de
maneira a propiciar meios para que as
famílias mais pobres disponham de um
complemento de renda que permita as suas
crianças irem à escola, ao invés de
trabalharem precocemente.

Como até abril se definirá o novo valor
do salário mínimo, é fundamental a
coordenação dos dois instrumentos: salário
mínimo e renda mínima. A elevação gradual
e significativa do valor real do salário
mínimo deve ser acompanhada da
instituição de um programa de renda
mínima. Cabe assinalar que instrumentos
de imposto de renda negativo e de renda
mínima convivem em diversos países. Nos
EUA, por ocasião de sua mensagem sobre
”O Estado da União“, em janeiro deste ano,
o Presidente Bill Clinton anunciou
considerável aumento do Earned Income
Tax Credit (EITC). Este programa
proporciona um crédito fiscal por
remuneração recebida a 20 milhões de
famílias que trabalham mas têm renda infe-
rior a um determinado patamar. Ou seja, um
complemento de renda para que os
trabalhadores possam sair da condição de
pobreza. No Reino Unido, há um
instrumento semelhante ao ”EITC“, o Fam-
ily Income Support , que tem sido
expandido pelo Governo Tony Blair, ao
mesmo tempo em que se institucionalizou o
salário mínimo na Grã-Bretanha. Na França,
em 1988, o Governo François Mitterrand e
Michel Rocard instituiu a Renda Mínima de
Inserção (RMI). Desde então, estão
coordenados os valores da RMI com os do
salário mínimo.

Esses resultados demonstram a
urgente necessidade de o Governo Federal
alterar o atual desenho de política
econômica e implementar medidas que
permitam a melhora do quadro de pobreza
em que vive a população brasileira.
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Por ocasião da Conferência
Internacional sobre a Renda Mínima, Vossa
Excelência reiterou o seu apoio à
proposição de se garantir o direito a uma
renda mínima aos brasileiros, ponderando,
entretanto, que seria favorável que o
programa fosse instituído de forma
descentralizada, com a possível
coordenação da União e dos Estados, mas
com a implementação a cargo dos
Municípios. É este, aliás, o sentido da Lei nº
9.533, de 1997, que autoriza o Governo
Federal a financiar em 50% os gastos dos
Municípios que instituem o Programa de
Renda Mínima associado às ações
socioeducativas. O Senado Federal
aprovou, em novembro último, projeto de lei
de minha autoria que modifica a fórmula do
benefício para as famílias que tenham renda
até meio salário mínimo mensal per capita
e crianças até 14 anos. A fórmula prevista
neste projeto para o benefício é: B=0,40 (nº
de pessoas na família X R$68,00 – renda
familiar), o que torna muito mais racional a
aplicação do direito à renda mínima.

No momento em que o Senado está por votar a
Proposta de Emenda à Constituição que cria o Fundo
de Combate à Pobreza que prevê arrecadar, pelo
menos, R$4 bilhões, se for seguida a recomendação
do IPEA e da Comissão Mista de Combate à Pobreza
de destinar, pelo menos, 75% dos recursos
diretamente para as famílias que não recebem o
suficiente para a sua sobrevivência, criar-se-á a
oportunidade para o fortalecimento significativo da
garantia do direito à renda mínima. Está aí a
possibilidade de coordenar melhor os instrumentos
de renda mínima e do salário mínimo.

Na ocasião, o Sr. Ministro Pedro Malan me disse
da importância de considerar os programas
atualmente vigentes, de vez que não seria propício
instituir algo que simplesmente não levasse em conta
a contribuição a cerca de 9 milhões de pessoas que
hoje recebem o salário mínimo em forma de
aposentadoria – inclusive no setor rural – e de
remuneração vitalícia – para aqueles que alcançaram
idade avançada. Ressaltou o referido Ministro que
essa remuneração constitui um fator de ativação das
economias dos municípios onde, por vezes, não há
grandes alternativas de emprego, eis que não há
empresas ou mesmo atividade econômica forte.

Obviamente, disse eu ao Sr. Ministro Pedro
Malan que a instituição de um programa de renda

mínima não se daria em substituição a esses
programas, mas em acréscimo a eles, uma
ampliação, de modo a universalizar o direito de todos
os brasileiros participarem do usufruto da riqueza da
Nação. Convidou-me S. Exª para discutir e examinar,
com os economistas do IPEA, num grupo de trabalho,
o conteúdo dos gastos sociais e os diversos
programas que poderiam ser implementados. De
pronto aceitei esse convite; contudo, o que eu
gostaria de aqui reiterar é a importância de o próprio
Governo estar ouvindo as recomendações de
economistas, sobretudo daqueles do IPEA que
participaram desta Conferência Internacional sobre a
Renda Mínima e dos que prestaram depoimentos na
Comissão Mista de Combate à Pobreza.

Se seguirmos as recomendações dos
economistas do IPEA, como Roberto Borges Martins,
Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henriques, Lena
Lavinas, Sônia Rocha e outros que, não sendo
daquele órgão, fizeram recomendações
semelhantes, então, certamente, estaríamos agora
colocando que a maior parte dos recursos do Fundo
de Combate à Pobreza devem ser destinados a
transferências diretas de renda para aquelas famílias
que não alcançam determinado patamar de
rendimentos e que tenham crianças de até 16 anos, o
que seria, exatamente, ampliar significativamente os
programas de renda mínima, universalizando esse
direito por todo o Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Agradeço a V. Ex.ª, Senador Eduardo Suplicy, pelo
presente que me fez com a referida publicação e pela
dedicatória.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, se V. Exª me permite, gostaria ainda
de informar a quem porventura tiver interesse em
conhecer os Anais da Conferência Internacional
sobre a Renda Mínima, discussões e debates
havidos aqui no Senado Federal em agosto de 1999,
que podem escrever para o meu gabinete. Basta dizer
”Gabinete do Senador Eduardo Suplicy, Senado fed-
eral, Brasília – DF“, que terei prazer em enviar os
exemplares aqui expostos.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – As
Srªs Senadoras Heloísa Helena e Marina Silva
enviaram à Mesa proposições que, em face do
disposto no art. 235, alínea a do Regimento Interno,
serão lidas na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Os
Srs. Senadores João Alberto Souza, Romero Jucá,
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Lúcio Alcântara e Carlos Patrocínio enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nas
Sagradas Escrituras, o Novo Testamento refere-se
com freqüência a um lugar denominado Geena.
Segundo os exegetas desse livro sagrado, a Geena
localizava-se no Vale de Enom, antigo proprietário
cananeu da região posta no sudoeste, às portas da
cidade de Jerusalém. No vale, situava-se uma fossa
que se tornou tenebrosamente famosa, por ser o
lugar em que, no Antigo Testamento, no tempo do
profeta Ezequias, os que rendiam culto ao deus Mo-
loch queimavam as crianças degoladas em
holocausto a esse deus. O lugar, segundo algumas
tradições, teria sido, posteriormente, depósito do lixo
da cidade de Jerusalém, onde, além do lixo
propriamente dito, eram jogados também corpos
humanos e carcaças de animais, que ali queimavam
noite e dia. Por essas imagens, Geena tornou-se
sinônimo de inferno, onde o fogo é perene e a
desolação e o sofrimento, constantes e atrozes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a
imagem da geena veio-me à memória ao considerar a
problemática das montanhas de lixo produzidas
diariamente no Brasil, e no mundo, hoje. São
toneladas de entulhos jogadas em depressões
geográficas, em lixões, ou simplesmente atiradas ao
tempo nas ruas e na periferia das cidades.

De acordo com dados disponíveis, cerca de 85
por cento do lixo urbano produzido no Brasil,
compreendendo resíduos das casas residenciais, do
comércio e da varredura das vias públicas, têm como
destino o céu aberto. Trata-se dos mais diversos
gêneros de coisas: restos de comida, restos vegetais,
louças, trapos, sucatas metálicas ferrosas e não
ferrosas, plásticos, madeiras, vidros, couros,
aparelhos domésticos descartados, material
hospitalar e outros, no espectro de uma imensa
diversidade.

Sessenta e cinco por cento desses resíduos são
constituídos de matéria orgânica, um material, por
natureza, de grande aptidão para produzir um
ambiente propício à proliferação de insetos e de mias-
mas. Esse tipo de lixo é de alta capacidade de
contaminação, pois, durante a coleta, são recolhidos
também descartes provenientes dos serviços de
saúde.

Os problemas, porém, não se limitam à
proliferação de insetos e de miasmas. Da
decomposição da matéria, resultam líqüidos
específicos que deterioram o meio ambiente,
especialmente a água, inclusive com elementos
tóxicos de material inorgânico, como pilhas e latas de
tinta.

Os brasileiros, em média, segundo estimativa
dos especialistas, produzem de 600 a 800 gramas de
lixo por dia, o que corresponde, considerando apenas
os 600 gramas, a 219 quilos por ano. Acredito, no
entanto, que essa estimativa aumente
consideravelmente na medida em que se a população
cresce e se estende a base do consumo dos produtos
modernos. Na realidade, no Brasil, a quantidade do
lixo vem sendo cada vez maior.

É fácil convencer-se dessa verdade quando se
observa o que acontece no setor do chamado lixo
tecnológico. Em 1998, no Brasil, foram produzidos e
utilizados 10 milhões de baterias para telefones
celulares, 12 milhões de baterias para automóvel e
800 milhões de baterias comuns. Ressalte-se que,
entre esses produtos, as baterias de automóvel são
as menos prejudiciais, por causa do
reaproveitamento.

Nos últimos quatro anos, de acordo com
estimativas do Ministério do Meio Ambiente, em todo
o País, foram jogadas no lixo 11 toneladas de baterias
de celulares. Em 1997, 80 por cento dessas baterias
eram de cádmio, 12 por cento de metal hidreto e 8 por
cento de lítio. Nesse material, escondem-se
perigosos venenos: chumbo, mercúrio e cádmio. O
primeiro produz alterações no sangue e na urina,
idiotismo, invalidez, problemas respiratórios e renais.
O segundo pode afetar o sistema nervoso central,
lesando o córtex do cérebro, causando dormência
nos membros do corpo, fadiga, perda da memória e
problemas no sistema cardiovascular e endócrino.
Por fim, o cádmio é responsável por câncer e edema
nos pulmões.

Em todo o território nacional, encontram-se
aproximadamente 100 milhões de pneus jogados,
imprestáveis para uso. Não é preciso comentar o que
representam os pneus abandonados para o meio
ambiente. É suficiente lembrar os recentes problemas
vividos por nosso País com os recentes e
assustadores casos de dengue e de febre amarela. A
combustão de um pneu polui mais do que uma fábrica
de médio porte: joga no ar, na fumaça negra, enxofre
e carbono.
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Em termos de produção, o Brasil fabrica, por
ano, 32 milhões de pneus novos. Oitocentos e
noventa mil toneladas de embalagens de vidro. Em
1997, colocou no mercado 121 mil toneladas do ma-
terial chamado de PET, basicamente o plástico usado
em garrafas descartáveis de refrigerantes. Esses
produtos têm tecnologia para reciclagem
assegurada, porém, é baixo o nível de reutilização ou
de transformação; os produtos de vidro são
reciclados na proporção de 35 por cento; os de
plástico, em 30 por cento.

Atirados ao tempo e à natureza, o papel
decompõe-se em 3 meses; o vidro, em 4 mil anos; o
filtro de cigarro, em no máximo dois anos; o chiclete,
em cinco anos; a madeira pintada, em 14 anos; a
fralda descartável, em 600 anos; o plástico, em 450
anos; as latas de alumínio, em no máximo 500 anos; o
náilon, em 30 anos.

A própria Antartica, objeto de estudos de
cientistas dos principais países do mundo, inclusive
em termos de como preservá-la, já está sofrendo por
causa da sujeira ali deixada pelos pesquisadores.
Hoje, acumulam-se na região cerca de mil toneladas
de lixo. O curioso é que as equipes dos Estados
Unidos e da Rússia são as maiores responsáveis pelo
lixo ali abandonado.

A Antartica atualmente é administrada por 43
países. Acordos internacionais a defendem da
ocupação humana até o ano 2041. Até essa data,
somente missões científicas poderão instalar-se no
local, assim mesmo por período limitado. Tais
dispositivos, porém, não são suficientes para livrar a
Antartica da poluição provocada pelo lixo
abandonado.

O pior desse contexto, no entanto, é o fato de
que a grande maioria das pessoas não vê o lixo como
um problema pessoal ou da comunidade. A questão é
vista como um problema unicamente das prefeituras,
do poder público, ao qual cabe a tarefa de removê-lo e
dar-lhe o destino possível.

Aliando a atitude da população e a lenta
evolução da atividade governamental no tratamento
legislativo e executivo da problemática, o Brasil e a
América Latina chegaram ao ano 2000, sem terem
cumprido e sem condições de cumprir, as metas
estabelecidas na Agenda 21 da Eco-92, no que diz
respeito ao tratamento e à disposição do lixo urbano.
Pela Agenda 21, os Países da América Latina e do
Caribe deveriam entrar no ano 2000 munidos de um
sistema de normas e de monitoramento. Não foi o que
aconteceu, exceto, talvez, segundo avaliação de

especialistas da Organização das Nações Unidas –
ONU, o Chile, o México, Cuba e , no Brasil, os
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, apesar das
deficiências que ainda persistentes.

Urge executar, urge caminhar depressa no
tratamento dessa questão. A tecnologia está
disponível, embora cara em determinados níveis, seja
para reciclagem dos produtos descartados, seja para
produção alternativa como é o caso do bioplástico,
fabricado com matéria-prima renovável, cuja
decomposição requer período de tempo muito mais
curto.

Uma abordagem tecnologicamente moderna no
tratamento do lixo representa, hoje, ganho de
recursos, além de preparar a solução para um dos
duelos do século 21: o equilíbrio entre o desejo de
consumir, a comodidade e a consciência ambiental.

São imprescindíveis e urgentes, portanto,
políticas competentes e respaldo social para uma
revolução no setor.

Fora desse âmbito, sem iniciativas competentes
e decididas, a sociedade terá renovado o culto a Mo-
loch, não mais mediante a queima de crianças
degoladas, mas num espectro mais abrangente, com
o holocausto de adultos, jovens e crianças, homens e
mulheres, propiciado pela geena das lixeiras a céu
aberto, que poluem solo, rios, lagos e geram
desconforto e doenças. Não há nem lugar, nem clima
para semelhante realidade. O adequado tratamento
do lixo terá conseqüências ecológicas, pedológicas,
econômicas e sociais imprescindíveis ao bem-estar
da vida na atualidade em que vivemos.

Muito obrigado.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em meio à nova
configuração mundial que as últimas décadas têm
consolidado, dia após dia, uma característica
torna-se emblemática dos tempos que vivemos: o co-
lossal aprofundamento da internacionalização da
economia, com todas as vantagens e perigos dela
decorrentes. Com efeito, o avanço do conhecimento
científico e tecnológico, fortemente marcado pelo
caráter utilitário de suas conquistas, tem permitido à
economia, de uma forma geral – e aos capitais, em
particular – vencer todas as barreiras, penetrar em
todos lugares e desenvolver-se de maneira
espantosa.

Nesse cenário, inovador sob todos os aspectos,
surge uma realidade aparentemente contraditória: ao
mesmo tempo em que as fronteiras perdem seu
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significado tradicional, com crescente liberdade para
a circulação de capitais e mercadorias, observa-se a
tendência, cada vez mais visível, de formação de
blocos regionais. Esses blocos nada mais são do que
um mecanismo de defesa acionado por grupos de
países ante um mercado internacional extremamente
competitivo e voraz. Em verdade, parece claro ser
impossível a um país, isoladamente, fazer frente à
nova realidade que subverte antigos valores das
relações internacionais e práticas comerciais,
tornando-as por demais distintas daquelas com que
nos acostumamos.

A velha Europa foi a primeira a perceber os
novos rumos da História. Pouco mais de uma década
após a Segunda Guerra Mundial, e bem antes de o
conceito de globalização adquirir a densidade que
hoje possui, alguns dos mais importantes Estados da
Europa Ocidental assinavam o Tratado de Roma,
embrião do Mercado Comum e, mais
longinquamente, da União Européia. Da segunda
metade dos anos cinqüenta aos dias de hoje, foi longa
e difícil a trajetória do Velho Continente em busca da
unidade. Com paciência e determinação, as
lideranças européias foram construindo, passo a
passo, os mecanismos de integração continental,
vista como única forma de viabilizar política,
econômica e culturalmente uma Europa que perdera
a hegemonia mundial e se via confrontada por novos
pólos de poder.

Na América Latina, por motivos ainda maiores e
mais graves do que os que impeliram os europeus, a
integração é vital. Tivemos a felicidade de
compreender isso já na década de 1980. Ao nos
aproximarmos da Argentina, demos o pontapé inicial
de um processo que ganhou corpo na década
seguinte, com a adesão de outros parceiros: surgia,
assim, o Mercado Comum do Cone Sul, o
MERCOSUL.Mesmo tendo consciência de toda sorte
de dificuldades que se apresentam num processo de
integração, especialmente no que tange à
harmonização de tarifas e à adoção de políticas
macroeconômicas, temos claro que sem a força
conjunta de um bloco estaremos condenados a
perecer, por absoluta incapacidade de, isoladamente,
enfrentarmos a competição internacional.

Não por acaso, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, citei em primeiro lugar a
experiência integracionista que a Europa está
levando a termo. Tenho para mim que ela é, antes de
tudo, pedagógica. A União Européia,
consensualmente considerada a mais bem sucedida
experiência de bloco que este final de século

conheceu, está conseguindo atingir seus objetivos
porque jamais permitiu que o processo de integração
se esgotasse no âmbito da economia. Desse modo,
por mais nuclear que fosse a questão econômica, o
que é cristalina verdade, ela jamais anulou outros
aspectos essenciais para o êxito da empreitada.

Essa é uma preciosa lição que nós, do
Mercosul, não podemos olvidar.Que ninguém tenha a
ingenuidade de imaginar que uma mera liga
aduaneira – em si mesma de fundamental
importância – possa garantir o pleno êxito de uma
integração. Nessa perspectiva, educação e cultura
são elementos indispensáveis: por meio delas, a
identidade de um se fortalece pelo conhecimento da
identidade do outro, o respeito à diferença supera
preconceitos e idiossincrasias.

Eis a razão pela qual me regozijo ao constatar
os avanços que já obtivemos nesses setores. No
campo da cultura, multiplicam-se os contatos entre
intelectuais e artistas dos países do Mercosul. A
co-produção, especialmente nas áreas
cinematográfica e teatral, torna-se realidade, por
mais tímidos que sejam seus primeiros passos.
Exposições de artes plásticas começam a ocupar o
calendário até então preenchido por artistas locais ou
da Europa e América do Norte.

É na educação, no entanto, que os resultados
positivos da integração mais se pronunciam. A língua
portuguesa vai se tornando obrigatória nas escolas
dos países vizinhos, ao mesmo tempo em que o
espanhol ganha respaldo legal para sua
obrigatoriedade nas escolas brasileiras de ensino
médio. Determinados tipos de certificação de
conclusão de estudos de ensino médio já são aceitos
nos quatro países do Mercosul; da mesma forma,
reconhecem-se os diplomas de graduação desses
países para fins de continuidade de estudos, no caso
a pós-graduação.

Nessa mesma linha de raciocínio, registro, com
muito prazer, a realização do Seminário de
Estatísticas da Educação para o Mercosul, em Santi-
ago do Chile, em outubro de 1997. Promovido pelo
Escritório Regional de Educação para América Latina
e Caribe da Unesco, o Seminário teve seus anais
publicados em agosto de 1998, sob o título
”Indicadores Educacionais Comparados no
Mercosul“. Contando com a participação de
renomados especialistas de diversos países, o
Seminário cumpriu o que dele se esperava: ”foi o
primeiro passo dado no sentido de criar estatísticas
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relevantes na educação e indicadores básicos que
facilitem as comparações internacionais“.

Quero crer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, que o Seminário patrocinado pela
Unesco e realizado pelo Ministério da Educação do
Chile foi fundamental no ”esforço para melhorar os
sistemas de produções estatísticas nos países da
região, para criar redes de colaboração na geração de
informações e indicadores comparáveis, confiáveis e
oportunos, assim como para promover o uso efetivo
da informação na tomada de decisões“.

O Brasil tem feito sua parte. No âmbito do
Ministério da Educação, sob a lúcida orientação do
Ministro Paulo Renato, o Inep assumiu a tarefa de
produzir essas informações, absolutamente
imprescindíveis para a formulação e a execução de
qualquer política educacional digna do nome,
mapeando, como nunca se fez antes, a educação
brasileira. São atitudes assim que nos fazem acreditar
na possibilidade concreta de superarmos nossas
históricas deficiências educacionais. Ao vê-las
acontecerem também entre nossos parceiros do
Mercosul passamos a ter mais e melhores elementos
para acreditar no êxito de nosso processo
integracionista.

Que essas conquistas sejam o prenúncio de
outras!

Muito obrigado.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é com muito
orgulho e satisfação que, hoje, me ocupo nessa tri-
buna em prestar justa homenagem a um dos maiores
pensadores brasileiros de nossa história. Trata-se do
economista, intelectual, professor e ex-ministro,
Celso Furtado, a quem dirijo, agora, meus mais
sinceros elogios, em virtude de sua mais recente
obra, intitulada O Longo Amanhecer, publicada pela
editora Paz e Terra. Sua publicação é de 99 e se
dedica à reflexão sobre a ordem econômica mundial
e, mais especificamente, às modificações do papel
brasileiro na era da globalização.

O tom da narrativa de Furtado não é amargo,
mas é afinadamente crítico. A perspectiva histórica
não cede lugar a modismos de um neoliberalismo
que se pretende estrutural e eterno. Lamenta, com
certo ar nostálgico, o rompimento da economia
brasileira com o modelo de industrialização
substitutiva de importações, sem que se tivesse
esgotado suas potencialidades de desenvolvimento
nos países de mercado interno de dimensões
médias e grandes.

O livro se organiza com tal harmonia, que o
pensamento do professor Furtado flui como uma voz
carregada de sabedoria, iluminada pela experiência
do tempo, soprada pela leveza de um espírito tão
“divinamente” humanista. São sete capítulos
independentes entre si, mas que guardam uma
relação de reciprocidade discursiva muito curiosa,
pois mantêm um laço de encadeamento e
complementariedade argumentativa de extrema
vitalidade intelectual.

Para nós brasileiros, a leitura de mais uma
preciosidade do pensamento de Celso Furtado é
sempre ocasião para um exercício de
autoconhecimento, uma oportunidade singular de
aprender lições essenciais sobre o Brasil profundo.
Portanto, faço questão de abusar da boa vontade dos
colegas – se é que comentar Celso Furtado pode ser
considerado um abuso – para estender-me, com mais
detalhamento, sobre o conteúdo de cada capítulo de
O Longo Amanhecer.

O professor Furtado inaugura as primeiras
páginas do livro com uma vitrine simbolicamente
muito rica: “A busca de novo horizonte utópico”.
Surpreendendo os mais céticos e restaurando as
bases de uma utopia viável, demonstra no primeiro
capítulo sua insatisfação com o presente, sem
descartar corretivos necessários para um futuro
melhor. Na verdade, segundo ele, o modelo eficaz de
desenvolvimento no Brasil deve ser concebido a partir
das características sociais peculiares do próprio País.
Contra a corrente liberal, somente os sistemas
sociais estão em condição de ordenar a
hierarquização dos valores substantivos.

Sem esconder seu descontentamento com o
quadro atual, critica a política econômica adotada no
presente, que privilegia as empresas transnacionais,
cuja estratégia, incondicionalmente, se sobrepõe ao
âmbito de visão dos atores nacionais. Literalmente,
para ele, “o conglomerado transnacional que planeja
a alocação de recursos parte de uma visão da
disponibilidade destes, à qual escapa a percepção
dos valores que cimentam as nacionalidades” . O
avanço das empresas transnacionais nas economias
que iniciaram sua industrialização ao impulso da
substituição das importações, como foi a do Brasil,
assume a forma de degradação de segmentos
importantes do tecido produtivo, com ampla criação
de desemprego.

Furtado disseca e esmiuça o complexo, mas
perverso, sistema operativo das transnacionais, que
pressupõe uma velada promiscuidade com as
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estruturas de poder político dos estados nacionais.
Para ele, haveria três objetivos por detrás das ações
transnacionais: busca de eficiência via tecnologia
intensiva de capital; busca de matérias-primas
visando abrir o setor produtivo de minerais e
combustíveis; e, por fim, abertura dos mercados
financeiros, das telecomunicações, da eletricidade e
da distribuição de gás.

Com esse esquema em vista, verifica-se, assim,
o desmantelamento do poder sindical e o declínio das
políticas de pleno emprego: a crescente margem de
flexibilidade na administração dos salários engendra
uma tendência à concentração de renda, que se
universaliza.

Bem a propósito, a Cepal, durante reunião da
UNCTAD/PNUD de 99, denuncia a uniformização das
políticas fiscais e monetárias na América Latina,
como um passo necessário ao processo de
dolarização das economias do continente. Tal
integração monetária delegaria, automaticamente, ao
Federal Reserve Bank poderes absolutos para
administrar as economias da América Latina, o que,
para o Brasil, significaria renúncia a um projeto
auto-sustentável de desenvolvimento.

Contra essa tendência, Furtado frisa que as cri-
ses de custo social crescente no mundo inteiro têm
incentivado o surgimento de propostas clamando
esforço comum em busca de uma reconstrução
institucional. Isso, inevitavelmente, requer espírito
cooperativo, conciliação de interesses divergentes e
espírito de luta por parte de quem, historicamente,
não ocupa posição de poder.

Sua verve não deixa desapercebida sua
irritação com o Fundo Monetário Internacional, a
quem ele confere o título de “enfeudado ao Tesouro
dos Estados Unidos”, e de cujas autoridades aguarda
maior capacidade técnica e sensibilidade política
quando dos distúrbios que, insistentemente, abalam
o sistema financeiro internacional. Sua estratégia
compreende a compressão da demanda para
aumentar a capacidade de pagamento do serviço da
dívida externa de longo prazo. Portanto, recessão
deixa de ser vista como um mal, para ser avaliada
como objetivo a ser alcançado.

Aliás, contra tudo isso, o professor Celso
Furtado menciona, entre as medidas sugeridas, a
criação de fundos de liquidez regionais, que deveriam
ser administrados de forma preventiva e não para
apagar incêndios. Desse modo, resguardar-se-ia
margem maior de autonomia e manobra ao Brasil, em
particular, no que diz respeito à utilização de seu peso

internacional para mobilizar forças na defesa de seus
interesses.

No segundo capítulo, “Os Caminhos da
Reconstrução”, Celso Furtado ingressa numa crítica
aberta à equipe econômica que instalou o Real no
País. O ceticismo intermitente do professor, por
vezes, parece irremediável, sobretudo quando,
melancolicamente, reconhece que “em nenhum
momento de nossa história foi tão grande a distância
entre o que somos e o que esperávamos ser.” E tudo
isso graças a uma política econômica
tradicionalmente adotada no Brasil, que tem
engendrado uma sociedade com dramáticas
desigualdades.

Não perdoa os erros e equívocos cometidos
pelo Governo durante o lançamento do Plano Real.
As autoridades desconsideraram os fundamentos da
estabilidade econômica, minimizando as lições
aprendidas com o fenômeno da inflação, cujas raízes
estruturais se associam diretamente à questão do
subdesenvolvimento. Como se esperava, a
estabilidade de preços provocou, na seqüência, um
grave desequilíbrio na balança de pagamentos. Em
vez do câmbio, a equipe econômica do Real
privilegiou o endividamento externo de curto prazo via
elevação da taxa de juros. Tal política de juros altos
implicou redução de investimentos produtivos,
projetando uma imagem de uma economia distorcida,
que se endivida no exterior para financiar a expansão
do consumo e investimentos especulativos, alienando
o patrimônio nacional mediante um programa de
privatizações.

Para ele, o endividamento externo tem levado
o País a um estrangulamento político de dimensões
catastróficas, fragilizando nossa capacidade de
manutenção do que restou de nosso patrimônio
público. Não acidentalmente, o capital internacional
deposita todas suas fichas na privatização de
nosso sistema financeiro estatal, Banco do Brasil e
CEF, além, é claro, da cobiçadíssima Petrobras. É
sabido que essa política foi concebida em Washing-
ton, com a colaboração de técnicos do FMI, o que
justifica uma desconsideração atroz com as
peculiaridades do processo legislativo e cultural
brasileiro.

Para superar o impasse em que nos metemos, o
professor propõe estratégia com três frentes distintas.
Em primeiro lugar, temos que reverter o processo de
concentração patrimonial e de renda, que se enraizou
no fundo de nossas malformações sociais. Na esteira,
devemos dar prioridade à solução do problema da
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fome e da subalimentação da população de baixa
renda. A segunda frente consiste em acelerar
investimentos no fator humano, de sorte a reduzir
disparidades entre os salários dos especialistas e do
operário comum. Isso implica elevar o nível de cultura
da massa da população e ampliar a oferta de quadros
técnicos. Por último, a terceira frente se caracteriza
pela formulação de um novo modelo de inserção no
processo de globalização, de modo a conciliar
criação de empregos com a orientação de
investimentos para o mercado interno.

O Brasil se inclina culturalmente para a
concentração de riqueza e de renda, resultando
numa sociedade injusta, que tolera extremas
desigualdades sociais e incentiva patológicos ciclos
de consumo descartável. Nesse ritmo, não sobra
lugar para o estímulo à poupança interna, o que
explica a insuficiência crônica de recursos destinados
à inversão e também explica a propensão ao
endividamento externo. Para Furtado, num
diagnóstico entre a psicologia e a economia, dispara:
“Esse contraste entre o desejo de acesso à
modernidade e a carência de poupança própria está
na raiz da tendência ao desequilíbrio inflacionário.”
Além disso, enfatiza a forte influência
norte-americana a que a cultura brasileira está
submetida, sob o jugo do hiperconsumo.

Esclarece que o fenômeno da globalização
remonta a séculos atrás, por conta da inovação
tecnológica, mas a versão atual se diferencia por um
aspecto bem específico: se caracteriza pelo
envolvimento decisivo dos fluxos financeiros e
monetários. Nesse sentido, identifica três pólos
hegemônicos de poder: Estados Unidos, Europa e
Japão, que racionalizam suas economias mediante a
força do mercado.

Contra esta hegemonia, cabe aos países
subdesenvolvidos instaurar uma política monetária
inovadora, sem a qual estaremos condenados à
estagnação. Não se trata de restringir a ação das
empresas transnacionais, mas sim de conduzi-las
no sentido de conceder prioridade ao mercado
nacional e à criação de empregos. Se o objetivo de
um estado nacional é alcançar o bem-estar social,
então não há qualquer fundamento em investir em
técnicas intensivas de capital e poupadoras de
mão-de-obra, como se vem fazendo ultimamente
no Brasil.

Bem a propósito, o professor Furtado se recorda
que, nos anos 50, economistas e intelectuais das
mais diversas áreas se debruçavam, diuturnamente,

sobre o tema da inflação e de sua superação para a
elaboração de um projeto nacional de
desenvolvimento. Ora, já se sabia que a inflação não
se reduzia a mero objeto de economia quantitativa,
mas resvalava necessariamente na questão
estrutural da concentração de riqueza. Por isso
mesmo, o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek
não hesitou em adotar um plano de industrialização
que atendesse aos princípios mínimos de
planejamento elaborado pela Cepal, cuja direção à
época estava a cargo do professor Furtado.

Tais princípios se balizavam na idéia da
superação do subdesenvolvimento por meio de
transformações estruturais. De lá para cá, muita coisa
mudou no mundo, com exceção das disparidades
estruturais do Brasil, que tanto atormentam a paz de
nossa gente. Nessa lógica, Celso Furtado nos
adverte: “se prosseguirmos no caminho que estamos
trilhando desde 1994..., o sonho de construir um país
tropical capaz de influir no destino da humanidade
ter-se-á desvanecido.”

No capítulo seguinte, intitulado “Nova
Concepção do Federalismo”, Celso Furtado faz um
incursão meticulosa no domínio dos parâmetros
políticos e ideológicos que cercam a
institucionalização pública do Estado brasileiro.
Revisita a historiografia que funda o conceito de
federalismo, distinguindo suas variações
interpretativas quando aplicado em espaços
nacionais diferentes. Enquanto na Europa o
federalismo adquire um sentido de congregação da
diversidade étnica e racial, no Brasil ganha –ainda
que em tese – uma conotação de dissolução da
dissimetria econômica entre as regiões.

Para ele, apesar do centralismo político que
prevaleceu em nossa história, a identidade cultural
do brasileiro tem raízes em sua inserção regional,
sendo de menor peso a dimensão religiosa ou
étnica. Dessa forma, por detrás do emblema
federativo, se esconde, paradoxalmente, no Brasil,
um poder político nacionalmente centralizado,
convivendo com o irredutível da identidade regional.
Para demonstrar sua tese, revisita detalhadamente
os períodos monárquico e republicano, comentando
a função da crítica ao centralismo político, em
determinados momentos de nossa história, como
vetor de consciência de nossas desigualdades
regionais.

A Sudene, por exemplo, é criada num surto de
consciência desses, destinada a introduzir elementos
compensatórios à tendência concentradora que se
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vinha manifestando. Não obstante, Furtado admite
que o centralismo exerceu papel essencial na
formação da nacionalidade, na medida em que
autorizou a construção de um sistema econômico
integrado, para que a tecnologia moderna fosse
amplamente absorvida. Mas adverte que esta fase
está absolutamente esgotada. Hoje, o centralismo
político corresponde à prevalência do poder
econômico, ou melhor, subordinação das regiões
mais pobres aos interesses daquelas que assumiram
a ponta do processo de industrialização.

Furtado é categórico: “somente a vontade
política pode evitar que a difusão da racionalidade
econômica venha transformar um tecido social
diversificado num amálgama de consumidores
passivos.” O centralismo econômico no sistema
capitalista só pode ser evitado mediante ação política,
que, por sua vez, exige uma visão ampla do processo
social. Para tanto, o Estado brasileiro precisa
estimular a criatividade em todos os segmentos e em
todas as regiões. Novas formas de articulação entre
os poderes central e estadual devem ser promovidas,
alerta o professor.

Além disso, sugere-se uma reformulação
constitucional que discuta a possibilidade de uma
esfera regional de poder. Desse modo, se espera a
correção dos aspectos mais negativos das
desigualdades demográficas e territoriais
existentes. Sua ênfase recai sobre a premência de
um plano plurianual, que se proponha a
acompanhar o processo de descentralização re-
gional do poder central. Muito sabiamente conclui:
“Só o planejamento permite corrigir a tendência das
empresas privadas e públicas a ignorar os custos
ecológicos e sociais da aglomeração espacial das
atividades produtivas.” Para finalizar, arremata o
capítulo profetizando o fortalecimento da instituição
parlamentar como contrapeso ao centralismo
político brasileiro.

No capítulo que se segue, Celso Furtado
mergulha seu pensamento em terreno de
controvérsias especulativas infindáveis na
intelectualidade brasileira. Trata-se de capítulo
intitulado “Formação Cultural do Brasil”, no qual
busca explicações menos romanceadas sobre a
gênese da cultura e da sociedade brasileiras. Aqui,
envereda por caminhos que o aproximam das
canônicas reflexões desenvolvidas por Sérgio
Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e Caio Prado
Júnior. Aproveita a ocasião para passar em revista o
modelo de dominação colonial imposto por Portugal e
Espanha, cuja motivação guardaria relação estreita

com os conflitos metafísicos suscitados pela dialética
acirrada entre religião e ciência. Tal modelo de
ocupação consistia, entre outras coisas, em banir
qualquer laço de comunicação entre os índios, ou
africanos, e suas respectivas matrizes culturais, de
sorte a forçar uma perda irreversível de identidade
cultural.

Do ponto de vista econômico, as primeiras
décadas da ocupação lusitana em terras brasileiras
foram dedicadas às empresas agroindustriais
voltadas para a exportação. Destituído de uma
burguesia mercantil fora do alcance do controle
português, o Brasil colônia deitou, inteiramente, no
berço da dominação social latifundiário-burocrático.

No período barroco, Furtado compara nossa
produção cultural ao que de melhor a Europa
produziu em sua fase pré-Renascimento, já que a
Igreja Católica e o Estado colonial congelaram nosso
processo cultural por séculos. Tal descompasso tem-
poral em nossa cultura ainda se prolongou até o
século dezenove, mesmo quando das revolucionárias
transformações industriais na produtividade do
trabalho, no processo acumulativo do capital e na
diversificação do consumo.

A partir daí, o País embarca naquilo que os
economistas denominaram de “modernização
dependente”, que corresponde à utilização do
excedente gerado pela exportação de produtos
primários e retidos localmente. Por conta disso, a
modernização brasileira adotou padrões de
comportamento imitativo, a que Furtado,
apropriadamente, alcunha de “bovarismo”. Nossa
elite se espelha na Europa em busca de referência
cultural, em detrimento do que a população produzia
localmente.

Isso, seguramente, provocou o alargamento
de um fosso intransponível entre a elite e o povo
brasileiro, o que contribuiu para que as culturas
regionais populares adquirissem uma autonomia
formidável vis-à-vis a cultura das classes
dominantes. Para Furtado, a elite somente passa a
orientar sua visada em direção à cultura popular e
ao mercado interno a partir do momento em que,
tardiamente, percebe o isolamento internacional a
que foi submetida, em função dos conflitos
mundiais e da crise da economia
primário-exportadora.

A industrialização tardia no Brasil acontece
como pressão do processo histórico, mas muito sob a
influência da economia norte-americana, que
difundia no pós-guerra as maravilhas da cultura de
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massas. Com a urbanização crescente, a visibilidade
do povo ganha maior nitidez sob a forma
“consumista” da classe média, que faz uma mediação
indispensável entre dominados e dominantes.
Furtado dispara: “A ascensão da cultura de classe
média marca o fim do isolamento cultural do povo,
mas também assinala o começo da
descaracterização de sua força criativa.”

Em suma, no Brasil contemporâneo, a indústria
transnacional da cultura assume papel crescente,
atraindo perversamente a atenção e o bolso da classe
média brasileira. O resultado é a descaracterização
crescente do colorido da culturas populares,
acelerado pelo processo de globalização, que
homogeneiza as diversidades num pasteurizado
caldeirão de consumo rápido. Furtado, então,
resgatando sua veia hamletiana, ironiza: “Ter ou não
ter acesso à criatividade, eis a questão”.

No capítulo mais intimista, Celso Furtado re-
solve convidar jovens colegas de profissão para uma
conversa franca e socialmente responsável.
Denominado “Mensagem aos Jovens Economistas”,
se destina a despertar a consciência da juventude
para a questão do compromisso do economista com
as causas sociais do País. Para ele, o maior desafio
com que se depara o economista brasileiro é, sem
dúvida, a erradicação da miséria e a busca da
equanimidade na distribuição de renda e riqueza.

Furtado, assim, remonta aos tempos de sua
infância, mais exatamente ao sertão da Paraíba, onde
foi ensinado a naturalizar a violência como valor de
troca em relação à injustiça e à miséria. Seu fascínio
pelo carismático João Pessoa, que seria brutalmente
assassinado na data do décimo aniversário de
Furtado, determinaria de vez sua opção pelos mais
pobres. Daí, envereda por uma reflexão sobre as
ciências sociais e suas funções, a partir da qual
conclui que não é possível ser cientista social sem
uma visão de conjunto de processos, que nos é
conferida pela História.

Nessa ordem, sua obra Formação Econômica
do Brasil, publicada em 1958, segue um itinerário
historicista, revelando sua real vocação de
historiador. É, de longe, o mais traduzido e lido de
seus livros, pois concilia, magistralmente, história e
política com análise econômica. O professor tem
consciência disso e aproveita, então, o mote para
orientar sua narrativa para a descrição de sua
trajetória política como economista.

No início dos anos 50, Furtado integra-se ao
núcleo fundador da Cepal, onde pôde ampliar

horizontes e expandir seu escopo de observação,
apesar da precariedade das estatísticas da época.
Nesse período, a Cepal criou conceitos de extrema
relevância para a economia da América Latina, tais
como “capacidade para importar” e “disponibilidade
de bens”, por meio dos quais Furtado e seus colegas
puderam aferir níveis mais elementares das causas
de nosso atraso econômico.

Com essa experiência investigadora, o profes-
sor confessa ter descortinado um horizonte
absolutamente inédito de explicações sobre a
tragédia e o destino da história brasileira. Ao refutar
todas as teorias deterministas daquela época, que
atribuíam à mestiçagem, à inferioridade da raça e à
inadequabilidade do clima os fatores preponderante
de nosso atraso, Furtado apontava a inépcia das
forças políticas e a ausência de um projeto nacional
audacioso nossos maiores obstáculos. E ele atesta
isso esmiuçando analiticamente os fatores que
cercaram, por exemplo, o conturbado episódio da
queima de café por parte do Governo Federal nos
anos 30. O fato é que não havia política de
desenvolvimento no Brasil, tampouco consciência do
que se passava.

Quando, finalmente, se acordou para o
progresso via industrialização, o País deu um salto
gigante, e durante um quarto de século foi uma das
economias mais dinâmicas do mundo. Nosso
processo de industrialização foi um dos mais
bem-sucedidos, o que valeu ao País a honrosa
posição de abrigar um dos dez maiores sistemas
industriais do planeta. Todavia, temos que admitir que
tudo aconteceu graças a uma concepção de
estabelecer a prioridade do mercado interno como
bússola de desenvolvimento.

Hoje, descartada a bússola, sociedade e
Governo perderam a orientação por completo. Por
conta disso mesmo, Furtado insiste na tecla do
planejamento enquanto grande invenção do
capitalismo moderno, sem o qual Juscelino
Kubitschek, por exemplo, jamais poderia ter
implementado seu eficaz Plano de Metas, sob
encomenda à Cepal.

Por outro lado, pensar que o mercado vai
substituir o Estado é uma ilusão. Furtado assevera
que empresas operam com a lógica do complexo
multinacional, que trata de maximizar vantagens
atravessando fronteiras e ignora a racionalidade
própria de cada país. No entanto, os problemas mais
graves do Brasil são muito mais de natureza política,
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ligados à estrutura do poder, que de natureza
econômica.

Enquanto superintendente da Sudene, viu de
perto o anacronismo medieval da estrutura agrária do
Nordeste. Já naquele tempo, tentativas de
maximização da irrigação trombavam de frente com
interesses orgânicos da oligarquia rural. A indústria
da seca, os latifúndios e a tradição política do
coronelismo constituíam as três forças que,
praticamente, neutralizaram as iniciativas
progressistas de Furtado no comando da Sudene.

Sobre a globalização, acrescenta que a
formação de um sistema econômico internacional
não é invenção moderna, pois antecede à eclosão da
Revolução Industrial do século dezoito. Contudo, se,
anteriormente, a racionalidade econômica se definia
nos espaços nacionais, o panorama de hoje se
afigura com uma racionalidade produtiva indefinida,
sem fronteiras determinadas.

Nesse contexto, conceitos associados a
produtividade social, visão macroeconômica,
políticas públicas, solidariedade social, greves e
sindicatos perdem espaço e valor de legitimidade
discursiva. O que sobra disso são os milhões de
desempregados, deslocados do trabalho por força da
imposição do capital tecnológico. A concentração de
renda se expande na mesma proporção trágica com
que cresce a miséria e a pobreza no Terceiro Mundo.
A instabilidade macroeconômica se agrava com a
globalização dos sistemas financeiros, cuja mola
propulsora é movida pelo giro do capital especulativo,
aparentemente invisível, mas fazendo pousos nos
cobiçados paraísos fiscais.

Quando Furtado resolve apreciar a política de
privatizações adotada nos anos 90 no Brasil, sua
opinião é taxativa: “as privatizações criaram
compromissos permanentes de remessa de lucros
com o estrangeiro.” Para ele, a filosofia sedutora do
liberalismo marginaliza, inescrupulosamente, o
interesse social, naturalizando o desemprego, a
pobreza e a miséria. Não há saída: quando se
maximiza as vantagens tecnológicas, prejudica-se
necessariamente a margem de criação de emprego
na sociedade.

Devemos resgatar o valor da solidariedade so-
cial, privilegiando o homem, integrando sua
criatividade ao circuito da produção e do consumo.
Desse modo, por que não cobrar das empresas
transnacionais, que vêm para cá com o propósito de
explorar mão-de-obra barata, o pagamento de
maior parcela de impostos?, indaga o professor

Celso Furtado. A favor do Mercosul e se
confessando um otimista apesar da conjuntura
adversa, encerra o capítulo exortando os jovens
economistas para uma guinada reflexiva, na
direção do redescobrimento do mercado interno, do
desenvolvimento da agricultura, via uma reforma
corajosa e decisiva.

No capítulo seguinte, Furtado se reserva o
direito da licença poética e dedica uma prosa bem
cuidada à figura de Machado de Assis, o patrono da
literatura brasileira. Decidido a recuperar o
ambiente social, econômico e histórico do século
dezenove como vetor catalisador do pensamento
machadiano, Furtado percebe nas palavras de
Machado a desconfiança do progresso, a incerteza
do futuro brasileiro, o ceticismo de um destino
nacional lúgubre se projetando pelo infinito. Na
verdade, o professor aproveita-se do tom irônico e
descrente do escritor para discorrer sobre a
conflituosa situação econômica e social que
atravessava o País durante todo o século dezenove,
determinando em grande parte o atraso
comprovado no século seguinte.

No último capítulo, Furtado faz homenagem a
Rui Barbosa, comentando a política financeira do
primeiro governo republicano. Com efeito, o objetivo
aqui é de buscar entendimento e plausibilidade nas
aparentes contradições que marcaram as decisões
de Rui Barbosa. Ao assumir a pasta da Fazenda, o
ministro de Deodoro da Fonseca decreta uma
reforma financeira de larga e profunda abrangência,
que resultou na descentralização regional do poder
de emissão por parte dos bancos. No mesmo ano, fez
aprovar a Lei do Similar Nacional, que se antecipava,
em quatro décadas, à política de substituição de
importações, tão indispensável ao processo de
industrialização do Brasil.

No entanto, o mesmo Rui Barbosa virou objeto
de severas críticas ao final do século dezenove, que
confundiam, equivocadamente, as audaciosas
medidas econômicas do ministro com os desastrosos
desdobramentos provocados pela legenda do
Encilhamento. Como conseqüência, quando se
candidata à Presidência em 1910, Rui Barbosa
retorna à ortodoxia econômica, abandonando seu
projeto de desenvolvimento harmonioso, que visava,
no fundo, superar o modelo primário-exportador via
fomento do mercado interno.

Num átimo, a última folha é virada, sem que, ao
leitor, tenha-lhe faltado fôlego para pensar e refletir
sobre palavras e argumentos tão reveladores de
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nossa conturbada realidade. A mim, fica a dramática
impressão de que atravessei não uma longa
alvorada, mas, sim, um caudaloso rio, no curso do
qual se revê, passo a passo, a história de um povo
sofrido, que custa a ganhar consciência não somente
do amanhecer, mas também da existência da própria
luz. Ler Celso Furtado é, portanto, reconhecer seu
talento, sua genialidade, sua crítica pertinente, sua
lúcida contemporaneidade, mas sem perder a
esperança de um Brasil próspero e economicamente
mais justo.

Sr. Presidente, desejo, ainda, tratar de um outro
assunto.

Registro, da tribuna desta Casa Legislativa, os
quinze anos de existência do jornal Florida Review, o
maior jornal brasileiro circulando nos Estados Unidos,
solicitando que a matéria anexa seja transcrita nos
Anais do Senado.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Florida Review:
há quinze anos dando voz aos brasileiros

“Primeiro jornal brasileiro da Flórida e
o segundo mais antigo dos EUA, o Florida
Review se orgulha de ter crescido junto com
a comunidade em uma década e meia de
edições ininterruptas”.

Há quinze anos, éramos, se tanto, 30 mil
pessoas a dividir o vasto território da Flórida. Há
quinze anos, recebíamos não mais do que 200 mil
turistas brasileiros por ano. Há quinze anos, o
comércio entre o Brasil e os Estados Unidos
alcançava pela primeira vez a cifra de US$10 bilhões.
Há quinze anos, os brasileiros estavam ainda
descobrindo a América, enquanto, aqui na Flórida,
nascia o primeiro jornal da região editado em
protuguês. Ao longo de todos esses anos, o Florida
Review vem testemunhando, estimulando e
participando do desenvolvimento econômico da
comunidade brasileira nos Estados Unidos. Os
brasileiros de fato fizeram a América e hoje já somos
mais de um milhão em todo o país. Só na Flórida,
somamos uma população de 200 mil. “Somos hoje
muito mais do que uma comunidade. Temos uma
notória importância econômica e política que o
governo já começa a perceber e o Florida Review
tem um papel de destaque nesse processo, pois é o
único jornal brasileiro que vem esses anos todos
atendendo à comunidade”, revela o cônsul brasileiro
em Miami, Luiz Fernando Benedini.

Muita coisa mudou nessa década e meia. O
Brasil tornou-se o principal parceiro comercial da
Flórida, movimentando em 1998 US$8,62 bilhões,
dos quais US$ 6,9 bilhões passaram pelo condado
de Miami-Dade. O Brasil é também responsável pelo
maior volume de turismo na região. Em 1998, um
contingente de 478 mil turistas brasileiros gastou
em Miami nada menos ddo que US$ 901 milhões em
compras, hospedagem e alimentação. “O governo
sabe da nossa importância para a economia local e
quer cada vez mais estreitar os laços com os
empresários brasileiros. Por isso é tão importante ter
um jornal como o Florida Review apoiando e
informando a nossa comunidade não só na Flórida
como em todo o país”, comenta Luana D’Oliveira,
Vice-Presidente Executiva na Câmara de Comércio
Brasil-Estados Unidos. Sempre mantendo um
padrão de qualidade jornalística aliado a um
tratamento visual moderno e dinâmico, o Florida Re-
view inicia o novo milênio de cara nova, após uma
reforma gráfica que, entre outras coisas, mudou a
logomarca do jornal. Entrevistas exclusivas com
personalidades de influência na região, como o
prefeito de Miami-Dade, Alex Penelas (publicada na
segunda quinzena de agosto de 1999), e o
empresário e produtor musical, Emílio Estefan
(primeira quinzena de outubro de 1999), refletem um
dos grandes objetivos do jornal: aproximaar cada
vez mais a população brasileira ao business local.
“Os brasileiros são a maior força econômica do
estado e vêm se destacando também em nível
nacional. Uma prova disso foi um telefonema do
então presidente do Congresso americano, Newt
Gingrich, que recebi no segundo semestre de 1998.
Ele queria saber algumas informações sobre os
brasileiros, nos Estados Unidos, lembra o
co-publisher do jornal, Marco Laureti.

O Florida Review, apesar de ser um jornal re-
gional, tem assinantes nas principais cidades
americanas. É arquivado pela Biblioteca do
Congresso Nacional, em Washington e distribuído
nos principais vôos que as companhias aéreass de
Miami operam para o Brasil. No inicío de 1997, o
jornal chegou também à Internet, com a página
www.floridareview.com. Através de provedor próprio
e de um eficiente sistema de navegação, a página
recebe mais de 20 mil consultas mensais, a maioria
de brasileiros fora dos Estados Unidos. É por essas e
outras que o Florida Review ocupou o seu espaço
junto à população brasileira, conquistando um público
fiel e tornando-se mídia obrigatória para as grandes
empresas interessadas nesse potencial mercado
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verde e amarelo. “O Florida Review é sem dúvida o
porta-voz dos brasileiros nos Estados Unidos”,
endossa o piloto Raul Boesel, leitor de carteirinha do
jornal.

Nascendo junto com a comunidade

A redação funcionava em Downtown, na 141 NE
3rd Avenue, onde o jornalista carioca Francisco
“Chico” Moura fazia de tudo um pouco: pautava,
escrevia, editava, diagramava e ainda cuidava da
parte administrativa e comercial. Foi assim, quase de
forma artesanal, que nascia, na primeira quinzena de
janeiro de 1985, o Florida Review, o primeiro jornal
brasileiro a ser editado no estado da Flórida. Naquela
época, apenas um outro jornal em português
circulaca nos Estados Unidos, o The Brazilians, cuja
sede é um Nova Iorque. O Florida Review surgia com
uma tiragem que não alcançava cinco mil exemplares
e impressão em preto e branco. Sua missão era
despretensiosa: levar informações em português à
comunidade brasileira de Miami.

Assim, o jornal foi recuperando a identidade
cultural daquela gente que até então não tinha
como trocar histórias e se fazer ouvir. Através das
páginas do Florida Review, os brasileiros que aqui
viviam podiam se manter informados sobre o Brasil
e acompanhar de perto e em português os
principais acontecimentos locais e do mundo.
Sempre distribuído gratuitamente, o jornal
ccirculava basicamente por Downtown onde os
comerciantes e turistas brasieiros começavam aos
poucos a tomar conta da região. Naquela época, a
comunidade brasileira do Sul da Flórida não
passava de 30 mil pessoas. A redemocratização do
Brasil impulsionava a relação comercial com os
Estados Unidos (o volume de negócios atingiu a
cifra dos US$ 10 bilhões em 1985) e o turismo
também ganhava força com as excursões vindas do
eixo Rio–São Paulo, repletas de adolescentes
loucos para conhecer a Disney e pais ávidos por
irem às compras em Miami.

Em sintonia com os anos 90

Com edições mensais ininterruptas, o Florida
Review foi ocupando cada vez mais um papel de
destaque junto à população brasileira da Flórida e
chegou aos anos 90 com um novo desafio: passar a
ter uma periodicidade quinzenal. O sonho tornou-se
realidade em junho de 1991, após o jornalista e
empresário paulista Rodrigo Lisboa Soares chegar
ao jornal para compor uma sociedade com Chico
Moura. Dinâmico e empreendedor, Soares fez uma
série de investimentos no Florida Review, que, já na

primeira quinzena de dezembro daquele mesmo ano,
passou a ser impresso em cores, ganhando uma
edição mais clean, graças ao novo sistema de
paginação eletrônica implantada pelo empresario. A
tiragem quadruplicou, alcançando 12 mil exemplares
a cada quinzena, e a distribuição foi ampliada para
várias regiões de Miami, atingindo também outras
cidades do estado.

Chico Moura decide vender sua parte na
sociedade para Rodrigo Lisboa Soares, que assume
integralmente a direção do jornal. O Florida Review
ganha, então, uma sede própria na torre II, do Four
Ambassadors, em Brickell, centro financeiro de Mi-
ami, e assume uma linha editorial mais dinâmica.
Reportagens investigativas, coberturas de eventos
esportivas e culturais, entrevistas, colunas sociais,
matérias e comunidade, agenda de entretenimento,
enfim, todos os segmentos jornalísticos são
valorizados pelo jornal, que sofre uma reforma
gráfica, recebendo um tratamento de revista e uma
nova logomarca.

O Flórida Review passa a ser mídia obrigatória
para os anunciantes interessados em atingir o público
brasileiro, cada vez mais fiel ao jornal.

Brasil e US: um namoro que vem dando certo

Começa assim uma nova etapa na história do
Florida Review e também no futuro dos brasileiros
que aqui chegaram para recomeçar a vida. A política
econômica protecionista que até o início dos anos 90
vigorava no Brasil começou a dar lugar à abertura da
economia para investimentos estrangeiros. As
principais companhias norte-americanas abrem
subsídiárias no país e a relação comercial com os
Estados Unidos ganha novo impulso. Entre 1994 e
1998, a corrente de comércio entre os dois países
creceu 51%, saltando de U$15,5 bilhões para
U$23,4 bilhões e os Estados Unidos são hoje
responsáveis por 33% de todos os investimentos
estrangeiros feitos no Brasil. O turismo brasileiro na
América alcança dimensões surpreendentes e hoje
ocupa o quinto lugar no ranking do Departamento de
Turismo Internacional dos Estados Unidos,
avançando de 238.073 visitantes em 1987 para
909.477 em 1998.

A parceria entre os dois países resultou em
acordos no setor de comunicações, principalmente
na área de operação de satélites, aviação civil e
transportes marítimos, além de programas de
cooperação científica. Os laços também se
estreitaram nas áreas educacional e cultural.
Segundo dados da Embaixada brasileira em Wash-
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ington, 5.497 estudantes brasileiros foram admitidos
em 1995 por universidades americanas graças a
programas de bolsa de estudo subsidiados pelos dois
países. O cinema e a música brasileira também vêm
ganhando espaço cada vez maior na nacionalista
terra do Tio San. Nesse final de década, três filmes
brasileiros foram indicados para o Oscar de melhor
filme estrangeiro: O Quatrilho (1996), O que é isso
companheiro? (1998) e Central do Brasil (1999).
Ainda nos dois últimos anos, Milton Nascimento e
Gilberto Gil ganharam o consagrado prêmio Grammy
na categoria melhor álbum estrangeiro. Caetano
Veloso e Dori Caymmi podem dar prosseguimento a
esse nosso seleto hall of fame, pois acabaram de ser
indicados para o Grammy 2000. O CD Livro, de
Caetano, concorre na categoria World Music e
Caymmi disputa o prêmio de melhor arranjo instru-
mental por seu trabalho e Pink Panther.

Mudanças na era do marketing

Em dezembro de 1996, o presidente do Florida
Review, Rodrigo Lisboa Soares, convida o sobrinho
Marco Laureti para assumir o seu lugar no comando
do jornal. Laurenti aceita o desafio e inicia uma série
de mudanças estruturais, baseadas em uma
administração moderna e ações de marketing
agressivas. A primeira providência foi triplicar os
pontos de distribuição do jornal em Miami-Dade e
Broward, passando dos 400 já existes para 1200
pontos de distribuição. Concomitantemente, expandiu
a tiragem para um mínimo de 20 mil exemplares
quinzenais. O Flórida Review que já vinha sendo
distribuído em vôos, passa a ser oferecido também
nos vôos Tam, America Airlines e United Airlines que
operam regularmente para o Brasil.

Visando aumentar a credibilidade e a
qualidade do jornal, Laureti, a exemplo da rotina dos
grandes jornais, cadastra o Florida Review junto ao
Verified Audit Circulation – órgão independente, de
auditoria de circulação, aprovado por agências de
publicidade – que garante a veracidade dos números
impressos e distribuídos, através de verificações
diárias. Desde então, os pontos de distribuição do
Florida Review vem sendo checados diária e
regularmente por esta auditoria. O jornal vai aos
poucos mudando de cara. O leitor aprova o Florida
Review, que ganha impulso nunca visto antes, com
desprezível percentual de encalhe por edição,
conforme relatórios do Verified Audit Circulation. A
linha editorial, comandada pela jornalista Mirtha
Arriaran, ganha um enfoque mais regionalista, com
freqüentes matérias relacionadas ao business local

e uma cuidadosa agenda cultural que vem mantendo
o leitor sempre bem informado sobre tudo que
acontece de interessante na região.

Terra de brasileiros

A Flórida é o estado que concentra a maior
parte dos investimentos brasileiros nos Estados
Unidos. Crescendo junto com a comunidade, o
Florida Review acompanhou todas as mudanças
econômicas ocorridas na região. A Câmara de
Comércio Brasil-Estados Unidos, por exemplo, foi
inaugurada apenas quatro anos antes do jornal ser
fundado. Até a primeira metade dos anos 90, as
empresas de capital verde e amarelo estabelecidas
na Flórida geraram 943 empregos só na área de Mi-
ami, onde estão localizadas mais de 30
multinacionais brasileiras, a maioria ligada ao setor
de importação e exportação. Só o condado de Mi-
ami-Dade movimentou em 1998 um total de US$6,9
bilhões em transações comerciais com o Brasil. Não é
à toa que o país é o maior parceiro comercial do
estado, posição que vem sendo mantida ao longo dos
últimos anos graças a um crescente volume
comercial que em 1998, por exemplo, atingiu
US$8,62 bilhões, 10.8% a mais do que no ano ante-
rior.

O turismo e o comércio local são outras duas
atividades que atraíram investimentos nos últimos
quinze anos, impulsionando a economia do estado e
revigorando a saúde financeira dos brasileiros que se
dedicaram ao setor. Até o final de 1998, pelo menos
meio milhão de brasileiros invadiam o Sul da Flórida
todos os anos, gastando uma média de US$ 150 per
capita ao dia. Com a desvalorização do real em ja-
neiro do ano passado, os comerciantes de Downtown
foram os primeiros a sofrer o impacto com as vendas
despencado em até 80%.

O fluxo de passageiros brasileiros no
Aeroporto Internacional de Miami também teve uma
queda de 10% na primeira metade do ano passado,
atingindo 232 mil pessoas. Mas o setor de turismo
não sofreu maiores conseqüências, segundo o
Greater Miami Convention and Visitors Bureau.
Pelo contrário: entre janeiro e maio do ano passado,
o turismo brasileiro no Sul da Flórida apresentou
um crescimento de 3% em relação ao mesmo
período de 1998.

Os brasileiros também gastaram 4,5% a mais
do que no ano anterior. Novos ventos sopram a favor
da economia brasileira e é com esse espírito otimista
e empreendedor que o Florida Review atravessa o
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milênio em rumo a pelo menos mais outros 15 anos
de vida.

OSR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, um dos sinais
mais claros do avanço de uma sociedade nesta
virada de século é a extensão atribuída por ela à
questão dos direitos individuais. Quanto menos
uma sociedade restringir o acesso ao exercício
desses direitos a um grupo majoritário ou
dominante, mais evoluída e justa ela será
considerada; e, ao contrário, quanto mais
discriminatória, mais retrógrada.

Quando mencionamos essa questão, vem-nos
à mente a longa e memorável luta dos negros e das
mulheres pela emancipação e pela igualdade perante
a lei. Aqui, como nos Estados Unidos e na República
Sul-Africana, a luta da comunidade negra não
terminou: nossas sociedades ainda têm seqüelas do
antigo regime de segregação ou de escravidão.
Tampouco deve ser dada por terminada e vitoriosa a
luta das mulheres pela igualdade diante da lei.

Há, porém, outra comunidade de pessoas
discriminadas e que se vêem cotidianamente
impedidas de exercer os direitos que consideramos
mais comezinhos, como o de ir e vir, o de se
comunicar com outras pessoas ou de ser
considerados cidadãos autônomos e capazes.
Refiro-me, é claro, às pessoas portadoras de
deficiências.

Vítimas, por vezes, do preconceito que os
obriga ao confinamento fora da sociedade dos que se
consideram “normais”, e, outras vezes, do
preconceito paternalista dos que, ao se preocupar
com eles, os tratam de “coitadinhos”, tudo o que
buscam é o reconhecimento de suas capacidades
como cidadãos produtivos que, tão-somente,
necessitam de certas condições especiais para a
realização de suas potencialidades.

A falta de consciência da maioria das pessoas
quanto às condições necessárias à vida autônoma de
portadores de deficiência física, visual, auditiva ou
mental está na origem de obstáculos como
escadarias sem opção de rampa ou elevador,
sinalização sem inscrição paralela em braile,
desprezo pela língua de sinais em conferências e em
audiências públicas, impaciência diante da
necessidade de maior clareza ao fornecer qualquer
informação. Coisas como o desrespeito às vagas
cativas para deficientes nos estacionamentos; como
a rejeição dessas pessoas nos ambientes de
trabalho.

Assim como se deu anteriormente com negros e
mulheres, e continua a ocorrer, a luta deve começar
pela união das pessoas discriminadas e de seus
simpatizantes em torno de associações que levem ao
Estado e à sociedade em geral as reivindicações da
comunidade em questão. Por isso, devemos saudar a
criação do Fórum Nacional de Deficiências e
Patologias, integrado pela Associação Brasileira dos
Portadores da Síndrome da Talidomida, pelas
Sociedades Pestalozzi do Brasil, pela Organização
Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, pelas
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais,
pela Federação dos Surdos, pela Associação
Brasileira dos Autistas, pelo Movimento de
Reabilitação e Integração da Hanseníase, pelas
entidades não-governamentais ligadas à Aids, pela
Associação dos Doentes Renais Crônicos e pela
Sociedade Brasileira dos Ostomizados, Doentes
Mentais e Diabéticos.

Seu objetivo principal é o de fazer cumprir a
legislação já existente de defesa de seus direitos, que
já não é pouca. Uma das diretrizes mais importantes
de trabalho é a atuação junto aos governos locais,
visando à criação, nos municípios, de serviços de
referência e programas de atenção à saúde da
pessoa portadora de deficiência. Essa diretriz parte
das idéias de que é nos municípios que se vive e de
que é na convivência direta que se desfazem os
preconceitos. De nada adiantam os princípios
impostos por cima, pelos Estados ou pelo Governo
Federal, se as mentes das pessoas não são
conquistadas em cada localidade.

Os portadores de deficiência constituem, segundo
dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de dez
por cento da população dos países em
desenvolvimento ou pobres. No Brasil, seriam 16
milhões de pessoas. Elas são os sujeitos da nova luta
libertária a que assistimos e assistiremos. Vamos
participar dessa luta no lado certo, o lado humanitário e
de igualdade de direitos para todos os seres humanos.

Tomemos como exemplo o grande astrofísico
Stephen King, atrelado, por uma doença
neurodegenerativa, a uma cadeira de rodas e a um
sintetizador de voz que ele opera por intermédio de
um computador acionado pelo seu único dedo de
cujos movimentos ele tem controle. Nessa condição
quase vegetativa, seu intelecto brilhante continua a
produzir idéias da maior importância para o
desenvolvimento da ciência e da humanidade.

Isso, porém, somente é tornado possível pelo
acesso que ele tem a esse equipamento. Trata-se da
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maior demonstração, hoje, da capacidade para o
trabalho dos portadores de deficiência, desde que
lhes sejam disponibilizadas as condições de realizar
suas atividades.

É nosso dever, como parlamentares, elaborar
leis no sentido de facilitar a vida autônoma desses 16
milhões de brasileiros, seja no campo das normas de
construção de prédios ou de ruas, seja no campo
tributário, definindo isenções na compra de
equipamentos, seja no que se fizer necessário para
essa finalidade humanitária.

A essa tarefa convoco a sociedade como todos
e, em particular, meus Pares.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Sras e aos Srs. Senadores a
realização de sessão deliberativa ordinária amanhã,
às 10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
(Às 11 horas)

– 1 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 90, de 2000 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 20, de 2000, (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer nº 129/2000, Relator:
Senador Bello Parga), que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor de EUR 28.746.467,00 (vinte e oito
milhões, setecentos e quarenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta e sete euros,) junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW (Hospitais
Universitários).

– 2 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2000

(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 91, de 2000 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 21, de 2000, (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer nº 130/2000, Relator:
Senador Bello Parga), que autoriza a União a
contratar operação de crédito externo no valor
equivalente a até EUR 5.072.905,00 (cinco milhões,
setenta e dois mil, novecentos e cinco euros), junto
ao Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, destinada

ao financiamento de 15% da importação de bens e
serviços a serem fornecidos pela empresa alemã
Carls Zeiss Jena GmbH, no âmbito do “Programa de
Modernização e Consolidação da Infra-estrutura
Acadêmica das Instituições Federais de Ensino Su-
perior e Hospitais Universitários”.

– 3 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 24, DE 1999

Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 24, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador
Lúcio Alcântara, que dá nova redação à alínea c do
inciso I do art. 12 da Constituição Federal
(nacionalidade brasileira), tendo

Parecer favorável, sob nº 849, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor ad hoc: Senador Amir Lando.

– 4 –
REQUERIMENTO Nº 771, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 771, de 1999, do Senador José Eduardo Dutra,
solicitando, nos termos regimentais, que sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 522, de 1999, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania.

– 5 –
REQUERIMENTO Nº 794, DE 1999

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 794, de 1999, do Senador Gilvam Borges,
solicitando que sobre o Projeto de Lei do Senado nº
510, de 1999, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 34
minutos.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

1º-3-2000
Quarta-feira

15:30 – Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal
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Ata da 10ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 2 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade
Francelino Pereira, José Fogaça e da Sra. Heloísa Helena

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

Ademir Andrade – Amir Lando – Antero Paes de
Barros – Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga – Carlos Be-
zerra – Carlos Patrocinio – Casildo Maldaner – Djalma
Bessa – Edison Lobão – Eduardo Suplicy – Ernandes
Amorim – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo
Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Lessa – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam
Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Re-
zende – Jader Barbalho – Jefferson Peres – João
Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney –
Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Qu-
intanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz
Estevão – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Marina Silva
– Marluce Pinto – Moreira Mendes – Mozarildo Caval-
canti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias –
Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Si-
mon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Roberto Re-
quião – Roberto Saturnino – Romeu Tuma – Ronaldo
Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Sena-
dores. 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

Pareceres

PARECER Nº 143, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Mensagem nº 73, de 2000 (Men-

sagem nº 186/2000, na origem), do Presi-
dente da República, que submete à apre-
ciação do Senado Federal o nome da Se-
nhora Solange Beatriz Palheiro Mendes
de Almeida para exercer o cargo de Dire-
tor da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANSS), com mandato de quatro
anos.

Relator: Senador Artur da Távola
Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da Cons-

tituição Federal, combinado com o art. 31, inciso II, §
2º, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, o Presi-
dente da República submete à apreciação dos mem-
bros do Senado Federal o nome da Senhora Solange
Beatriz Palheiro Mendes de Almeida, para ocupar o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANSS), com mandato de quatro anos.
Encaminha, para tanto, a Mensagem nº 73, de 2000
(Mensagem nº 186, de 9-2-2000, na origem), com o
curriculum vitae da indicada.

Do item Formação Acadêmica do referido currí-
culo consta sua graduação em Direito, em 1978, pela
Faculdade de Direito Cândido Mendes (RJ), bem
como um mestrado (não concluído), pela Fundação
Getúlio Vargas, nos anos de 1993/1994, e ainda o
certificado de pós-graduação IAG Master em Segu-
ros, obtido em 1996, pela PUC – Rio.

O documento registra também sua ocupação
atual, desde 1995, como Diretora da Superintendên-
cia de Seguros Privados, instituição em que já de-
sempenhou as funções de Secretária-Geral e de
Diretora e Superintendente Substitua, no período de
1995-1999.

O item Experiência apresenta, ainda, a relação
de suas ocupações como profissional e estagiária:
Professora do MBA em Gerência de Saúde, na Esco-
la de Pós-Graduação em Economia da Fundação Ge-
túlio Vargas (1999-1998); Procuradora-Geral, na
Superintendência Nacional do Abastecimento –
SUNAB (1995-1992); Assessora Jurídica, no Depar-
tamento de Abastecimento e Preços – DAP
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(1992-1990); Asssessora Jurídica, no Conselho Inter-
ministerial de Preços – CIP (1990-1986); Represen-
tante da SEAP no Plenário da Comissão de Política
Aduaneira – CPA (1987); Assistente da Dire-
ção-Geral – Carreira Administrativa, no Banco do
Brasil S/A (1986-1978); Estagiária e Advogada na
área de Direito Civil, no Escritório Tornaghi Advoga-
dos Associados (1979-1977); Estagiária em Direito
de Família, na Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro (1978); Estagiária da 6ª Câmara Cível, no I
Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro (1977-1976);
Estagiária em Pesquisa Operacional, no Mobral
(1975).

Pelo histórico profissional apresentado e aqui
resumido, entendemos dispor desta Comissão dos
elementos necessários para deliberar sobre a indica-
ção do nome da Senhora Solange Beatriz Palheiro
Mendes de Almeida para exercer o cargo de Diretor
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS).

Sala da Comissão, 1º de março de 2000. –
Osmar Dias,Presidente – Artur da Távola, Relator –
Tião Viana – Sebastião Rocha – Moreira Mendes –
Romero Jucá – Marina Silva – Maria do Carmo
Alves – Juvêncio da Fonseca – Gilvam Borges –
Lúcio Alcântara – Pedro Simon – José Roberto
Arruda – Marluce Pinto – Mozarildo Cavalcanti –
Sérgio Machado – Leomar Quintanilha – Geraldo
Cândido – Carlos Bezerra – Geraldo Althoff.

PARECER Nº 144, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Mensagem nº 74, de 2000 (Men-
sagem nº 187/2000, na origem), do Presi-
dente da República submetendo à apreci-
ação do Senado Federal o nome do Se-
nhor Luiz Arnaldo da Cunha Júnior para
exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANSS).

Relator: Senador Artur da Távola

Com base no art. 52, inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com o art. 31, inci-
so II, § 2º, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
o Presidente da República submete à apreciação
dos membros do Senado Federal o nome do Senhor
Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior, para ocupar o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANSS), encaminhando, para tanto, a
Mensagem nº 74, de 2000 (Mensagem nº 187, de
9-2-2000, na origem), com o curriculum vitae do in-
dicado em anexo.

Do referido curriculium vitae, consta sua gra-
duação em Administração com o grau de Bacharel,
em 1994, pela Universidade Católica de Brasília, bem
como sua ocupação atual, desde abril de 1999, como
Diretor-Adjunto e Diretor-Substituto da Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária.

Consta, ainda, relação de funções exercidas na
Administração Pública Federal: Chefe de Gabinete do
Secretário-Substituto de Previdência Social do Minis-
tério da Previdência e Assistência Social (março de
1994 e setembro de 1995); Diretor de Admininstração
da Fundação Nacional do Índio do Ministério da Justi-
ça (setembro de 1995 a março de 1996); Diretor de
Programa da Secretaria da Reforma do Estado do Mi-
nistério da Administração Federal e Reforma do Esta-
do (abril de 1996 a dezembro de 1997) e Diretor de
Administração da Fundação Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde (janeiro de 1998 a abril de 1999).

Em face do histórico profissional aqui resumido,
entendemos dispor esta Comissão dos elementos ne-
cessários para deliberar sobre a indicação do nome
do Senhor Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Júnior ao
cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANSS).

Sala da Comissão, 1º de março de 2000. –
Osmar Dias, Presidente – Artur da Távola – Relator
– Tião Viana – Sebastião Rocha – Moreira Mendes
– Romero Jucá – Marina Silva – Maria do Carmo
Alves – Juvêncio da Fonseca – Gilvam Borges –
Lúcio Alcântara – Pedro Simon – José Roberto
Arruda – Marluce Pinto – Mozarildo Cavalcanti –
Sérgio Machado – Leomar Quintanilha – Geraldo
Cândido – Carlos Bezerra – Geraldo Althoff.

PARECER Nº 145, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô-
micos, sobre o Projeto de Resolução nº
47, de 1999, de autoria do Senador Ante-
ro Paes de Barros, que altera a Resolu-
ção nº 78, de 1998, do Senado Federal.

Relator: Senador José Fogaça

I – Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão de
Assuntos Econômicos o Projeto de Resolução nº47,
de 1999, que “altera a Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal.”

Pretende a referida proposição que operações
de crédito realizadas pelos Estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos Municípios por intermédio de mecanis-
mos de antecipação de recursos a receber, relativos a
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parcelamentos de dívida ativa, sujeitem-se a limite
próprio.

Para tanto, o Projeto de Resolução nº 47, de
1999, estipula como passível de realização anual
para essa modalidade de operação de crédito mon-
tante equivalente a até 4% da Receita Líquida Real.
Prevê, ainda, que essas operações de antecipação
de recursos se dêem junto às instituições financeiras
que tenham sido contratadas para cobrança adminis-
trativa dos referidos débitos.

Adicionalmente, restringe as contratações des-
sas operações de crédito a valores equivalentes, no
máximo, ao montante global referente a parcelamen-
tos de dívida ativa com vencimento até o final do man-
dato do Chefe do Poder Executivo.

Decorrência da definição desses limites especí-
ficos é a determinação expressa no projeto para que
não se apliquem, a essas operações financeiras, as
disposições constantes dos arts. 6º e 7º da Resolução
nº 78, de 1998.

O art. 6º diz respeito aos limites impostos às
operações de crédito quanto ao montante global em
um exercício, quanto ao dispêndio anual máximo com
amortizações, juros e demais encargos e quanto ao
estoque total da dívida. Já o art. 7º trata da obrigatori-
edade de o tomador apresentar resultado primário
positivo e de estar adimplente junto a instituições fi-
nanceiras.

Os demais dispositivos constantes do Projeto
de Resolução nº 47, de 1999, tratam de aspectos
operacionais das operações sobre as quais pretende
dispensar tratamento especial na Resolução nº 78,
de 1998, cabendo destacar a necessidade de que
pleitos dessa natureza, encaminhados ao Banco
Central do Brasil, sejam instruídos, também, com a
relação dos parcelamentos de dívida ativa que dis-
crimine vencimentos e valores das prestações que
serão vinculadas ou cedidas na operação de anteci-
pação de recursos.

II – Mérito

Como é sabido, a Resolução nº 93, do Senado
Federal, promulgada em dezembro de 1998, que trata
da possibilidade da ocorrência de três modalidades
de operações de crédito que podem ser pleiteadas
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípi-
os, sem que a elas se apliquem as restrições impos-
tas às operações de crédito pelos arts. 6º e 7º da
Resolução nº 78, de 1998.

A primeira exceção permitida trata dos emprés-
timos compensatórios às perdas incorridas pelos es-
tados na implantação do Fundef, o que já estava

autorizado por medida provisória. O art. 45-B dessa
Resolução, segunda exceção, apenas corrige uma
omissão da Resolução nº 78, de 1998, ao estender às
operações de crédito do Proes o tratamento dispen-
sado às operações de refinanciamento das dívidas
dos estados. Já a excepcionalidade prevista no art.
45-C, abrangeu todas “as operações de crédito reali-
zadas nos exercícios de 1998 e 1999 pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios junto as insti-
tuições oficiais de crédito e seus respectivos agentes
financeiros...”, muito embora restrita à obrigação de
apresentar resultado primário positivo.

Dessa forma, todas operações de crédito reali-
zadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, naqueles anos, junto a instituições oficia-
is de crédito e seus respectivos agentes financeiros, a
organismos multilaterais e a instituições de fomento e
cooperação ligadas a governos estrangeiros, foram
beneficiadas com a dispensa do atendimento à condi-
ção imposta pelo art. 7º da Resolução nº 78, de 1998,
ou seja, a contratação dessas operações de crédito
puderam ser realizadas sem a exigência de que a en-
tidade pleiteante apresentasse Resultado Primário
Positivo, e isso independentemente da modalidade da
operação de crédito pretendida. Tendo presente que
parcela substantiva das operações de crédito dessas
entidades se fazem junto a essas instituições finance-
iras, logicamente que essa norma contemplou, ainda
que parcialmente e temporariamente, as operações
de crédito tratadas no projeto em exame;

E, mais ainda, e de forma complementar, no
próprio contexto dessa Resolução nº 78, de 1998, tra-
tamento diferenciado já é dispensado às operações
de crédito que visam ao financiamento de projetos de
investimentos voltadas para a melhoria da administra-
ção das receitas e da gestão fiscal, financeira e patri-
monial dos estados e dos municípios. Esse
tratamento excepcional, sem dúvida, contempla, de
forma mais abrangente, mais sistêmica e estrutural, a
melhoria e o aumento da arrecadação tributária, rela-
tivamente à nova sistemática pretendida pelo projeto
em exame. Esse projeto tem no mecanismo da co-
brança bancária de dívida ativa seu fundamento úni-
co, portanto, restrito e marginal no âmbito do conjunto
de medidas necessárias e tendências a contribuir
para aquele aumento de eficiência na administração
fiscal.

Assim é que o § 6º do art. 6º da Resolução 78,
de 1998, exclui dos limites de endividamento tratados
em seu caput, as operações de crédito contratadas
pelos estados e pelos municípios com a finalidade de
melhoria da gestão fiscal e do aumento da arrecada-
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ção tributária. Mais ainda, define que essa
não-oneração de limites se aplica a operações de cré-
dito contratadas junto a organismos multilaterais ou a
instituições oficiais federais de crédito ou de fomento.

Saliente-se, ainda, que o art. 45-A, conforme in-
troduzido pela Resolução nº 93, de 1998, também
ressalva as operações de crédito contratadas pelos
Estados, no âmbito dos protocolos e acordos firma-
dos com a União, sob a égide da Lei nº 9.496, de
1998, destinadas a programas de reforma do Estado,
dos limites definidos nos incisos I, II e III do art. 6º da
Resolução nº 78, de 1997, e da exigência quanto aos
resultados primários contida em seu art. 7º. Não há
dúvida de que operações de crédito voltadas para a
modernização tributária e para a gestão fiscal, objeti-
vo esse para o qual pretende o projeto contribuir, são
contempladas por esse dispositivo.

Ademais, a proposição sob análise traz inova-
ções que cremos inadequadas no trato da questão do
endividamento dos entes federados. Isso porque:

1) a dispensa quanto à observação
dos limites estipulados pelo art. 6º da Reso-
lução nº 78, de 1998, implicaria que essas
operações de crédito seriam autorizadas in-
dependentemente da própria capacidade de
pagamento do tomador, com todos os refle-
xos que isso possa causar no equilíbrio fi-
nanceiro do Estado ou do Município;

2) a excepcionalização, ainda que par-
cial, do art. 7º, particularmente no que diz
respeito à obrigatoriedade de resultado pri-
mário positivo, criaria a possibilidade de au-
torização a operações de crédito para entes
federados que já estivessem inadimplentes,
ou com graves desequilíbrios entre as recei-
tas e gastos correntes, o que aumentaria o
risco de maior inadimplência;

3) contrariamente ao enfatizado na jus-
tificação do Projeto, a modalidade de opera-
ção de crédito pretendida não demarca
novo mecanismo de financiamento na Reso-
lução nº 78, de 1998. A amplitude da conce-
ituação de operação de crédito contida nes-
sa resolução é suficiente para abranger
também essa possível “nova forma de finan-
ciamento público”. Decorrência natural des-
se entendimento, o Projeto de Resolução nº
47, de 1998, em verdade, tão-somente, trata
de definir tratamento especial a esse tipo de
operação financeira, excepcionalizando-a
das restrições estipuladas pelos arts. 6º e 7º
da Resolução nº 78, de 1998;

4) como todo e qualquer tratamento
excepcional demarcado nesse campo, inici-
ativas dessa natureza tendem a criar área
de tensão entre o efetivo exercício da com-
petência que a Constituição confere ao Se-
nado Federal para o controle do processo
de endividamento público e a autonomia as-
segurada aos entes federados para exercer
a administração pública;

5) não se pode desconhecer, também,
que a dívida ativa é proveniente de receita
tributária não realizada, muito embora, e tal-
vez, muito provavelmente, essa receita te-
nha constituído base para a realização das
denominadas operações de antecipação de
receitas orçamentárias, admitidas, e até cer-
to ponto, estimuladas pelo próprio texto
constitucional, e objeto de tratamento parti-
cularizado pela referida Resolução nº 78, de
1998. A despeito do mérito das ações admi-
nistrativas para a recuperação de dívidas
ativas, dispensar o Senado Federal trata-
mento especial a operações de crédito las-
treadas nesse mecanismo não significaria,
de fato, duplicar o limite que hoje é imposto
a essas operações de antecipação de recei-
ta orçamentária?;

6) igualmente, não se pode desconsi-
derar que dívida ativa significa créditos de
difícil recuperação e, enquanto tal, a possi-
bilidade de seu desconto junto às institui-
ções financeiras só se fará com a incidência
de taxa de juros relativamente elevada, o
que tende a comprometer a já precária e de-
sequilibrada situação financeira dos estados
e dos municípios, sobretudo no contexto da
não incidência de restrições, ou melhor, não
aplicação dos limites de endividamento defi-
nidos e exigidos nos arts. 6º e 7º da Resolu-
ção nº 78, de 1998, como pretendido pelo
Projeto em exame.

Esses aspectos, inegavelmente, acreditamos,
restringem o alcance e o significado dessa modalida-
de de operação de crédito pretendida. Logicamente, e
sem dúvida, demarca espaço profícuo de atuação do
setor público, haja vista que parcela da solução do
problema financeiro dos Estados e Municípios adqui-
re conteúdo e relevância quando limitada e funda-
mentada exclusivamente no aumento da eficácia no
processo de cobrança de dívida ativa, ou seja, no es-
tabelecimento de novas modalidades operacionais de
recuperação desses créditos tributários.
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Entretanto, há restrições legais e constitucionais
a que esse processo de cobrança de dívida ativa seja
realizado por meio de convênios que tenham por
objetivo autorizar as instituições financeiras a cobrar
dívida ativa, a recuperar esses créditos tributários,
como também pretendido e explicitado no projeto; a
cobrança da dívida ativa não pode ser terceirizada. É
certo que o setor público não dispõe de estrutura e de
agilidade, típicas de instituições bancárias, que lhe
permita otimizar essa recuperação de receita. E que,
em decorrência, não pouco expressivas têm sido as
perdas incorridas pelos Estados e pelos Municípios.

De acordo com estimativas de técnicos do Ban-
co do Brasil, veiculadas recentemente na imprensa,
os contribuintes brasileiros devem cerca de R$60 bi-
lhões a esses entes públicos.Só as prefeituras seriam
credoras de um valor estimado em cerca de R$20 bi-
lhões. E um montante entre R$6 e R$7 bilhões seriam
perdidos anualmente em virtude do vencimento do
prazo de cinco anos que a legislação prevê para tais
cobranças. De fato, a agilização, o aumento de eficá-
cia e a criação de novas modalidades operacionais
para a cobrança de contribuintes inadimplentes ten-
deriam a diminuir essas perdas.

Porém, na hermenêutica constitucional, preva-
lece a tese de que as funções da representação esta-
tal e da consultoria jurídica do Poder Executivo é
privativa dos procuradores, cujo exercício é intransfe-
rível e indisponível a terceiros. O Supremo Tribunal
Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
881-1 – ES, materializa esse entendimento:

“... o conteúdo normativo do art. 132
da Constituição da República revela os limi-
tes materiais em cujo âmbito processar-se-á
atuação funcional dos integrantes da Procu-
radoria Geral do Estado e do Distrito Fede-
ral. Nele contém norma que, revestida de
eficácia vinculante, cogente para as unida-
des federadas locais, não permite conferir a
terceiros senão aos próprios Procuradores
do Estado e do Distrito Federal, seleciona-
dos em concurso público de provas e títulos
– o exercício intransferível e indispensável
das funções da representação estatal e de
consultoria jurídica do Poder Executivo.”

E isso, até porque, aquelas funções de repre-
sentação e de consultoria dessas unidades da Fede-
ração foram diretamente atribuídas e imputadas aos
Procuradores, e não aos órgãos decorrentes de sua
organização. Note-se, assim, que as funções instituci-
onais da Procuradoria do Estado e do Distrito Federal
se estendem e se vinculam aos domínios da advoca-

cia pública, sendo vedada, com esse entendimento, a
admissão ou contratação de advogados para o exer-
cício das funções de representação judicial.

Todavia, a despeito dessa restrição legal, a utili-
zação dessa dívida ativa como lastro para alavanca-
gem de novos empréstimos, como enfatizado, não se
apresenta como solução capaz de contribuir para o
equacionamento das finanças públicas. Até porque a
contratação desses convênios acha-se dependente e
subordinada à lei local que estabeleça e autorize des-
contos, prazos para pagamentos, encargos financei-
ros, entre outras variáveis relevantes. Só
ocasionalmente, e muito pouco provavelmente, essas
características definidas em lei autorizativa se coadu-
nam com as exigências e condições financeiras das
instituições bancárias, a não ser em detrimento do
próprio setor público.

Restariam, ainda, discussões pertinentes ao al-
cance dos dispositivos que tratam da definição de no-
vos limites a que se submeteriam essas operações de
crédito. No nosso entendimento, esses novos parâme-
tros “restritivos” à contratação de operações de crédito
por antecipação de recursos a receber, relativos a par-
celamentos de dívida ativa, assumem, em verdade,
natureza secundária no texto do Projeto de Resolução
nº 47, de 1999, e carecem também de mérito.

Nada justifica a estipulação de novos limites
para as operações de crédito de que trata o Projeto de
Resolução em exame, se seu próprio texto determina a
não incidência, ou não-oneração, dos limites de endivi-
damento definidos na Resolução nº 78, de 1998. Essa
nova estipulação de limites ou seria inócua, por fixar valo-
res irreais, que não significariam ou imporiam qualquer
controle sobre o processo de endividamento resultante,
ou, caso contrário, determinariam restrições reais a essa
modalidade de operações de crédito, conflitando com os
objetivos visados com o Projeto de Resolução.

III – Voto do Relator

O Projeto de Resolução nº 47, de 1999, enseja a
estipulação de procedimentos operacionais que
agem contrariamente à idéia de controle do processo
de endividamento das unidades da Federação, com-
petência essa atribuída, pela Constituição Federal,
privativamente ao Senado Federal. Os mecanismos
de tratamento diferenciado nele previstos estimulam
a contratação de operações de crédito de forma inde-
pendente da capacidade de pagamento do tomador,
podendo vir a constituir-se em instrumento de apro-
fundamento da crise financeira dos Estados e Municí-
pios, contrariamente aos benefícios pretendidos pelo
Projeto.
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Assim, essa “nova sistemática financeira” pre-
tendida pelo projeto em exame traz restrições ao efe-
tivo exercício do controle do processo de
endividamento dos Estados e dos Municípios, pelo
que enseja operações financeiras realizadas extrali-
mites, a custos e encargos financeiros relativamente
elevados e desconectados da realidade financeira
dos entes federados; contribui, ademais, para que o
Senado Federal afaste-se do exercício de competên-
cia lhe atribuída pela Constituição Federal, ao tempo
em que interfere e enforma o exercício da administra-
ção pública, essa sim, atribuição privativa dos Esta-
dos e dos Municípios.

Mais ainda, o projeto em análise incorre em vício
de inconstitucionalidade ao transferir às instituições fi-
nanceiras a função de cobrança da dívida ativa.

Assim sendo, somos pela rejeição do Projeto de
Resolução nº 47, de 1999.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Ney Suassuna, Presidente – José Fogaça, Relator –
Romeu Tuma – Romero Jucá – Lúcio Alcântara ––
Lúdio Coelho – Jefferson Péres – Gilberto Mestri-
nho – José Alencar – Edison Lobão – Paulo Souto
– Luiz Otávio – Osmar Dias – Bello Parga – Eduar-
do Suplicy.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público de provas e
títulos, com a participação da Ordem dos Advogados
do Brasil em todas as suas fases, exercerão a repre-
sentação judicial e a consultoria jurídica das respecti-
vas unidades federadas.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos
neste artigo é assegurada estabilidade após três
anos de efetivo exercício, mediante avaliação de de-
sempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.
....................................................................................

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

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

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

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com re-
ferência ao parecer lido anteriormente da Comissão
de Assuntos Econômicos, que conclui contrariamente
ao Projeto de Resolução nº 47, de 1999, de autoria do
Senador Antero Paes de Andrade, que altera a Reso-
lução nº 78, de 1999, do Senado Federal, a Presidên-
cia comunica ao Plenário que, de acordo com o
disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento
Interno, fica aberto o prazo de dois dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que a matéria continue sua tramita-
ção.

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

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53,
DE 2000 – COMPLEMENTAR

Cria reserva do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal –
FPE para as Unidades da Federação que
abrigarem, em seus territórios, unidades
de conservação da natureza e terras indí-
genas demarcadas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 2º da Lei Complementar nº 62, de

28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º Os recursos do Fundo de Parti-
cipação dos Estados e do Distrito Federal –
FPE serão distribuídos da seguinte forma:

I – 84% (oitenta e quatro por cento) às
Unidades da Federação integrantes das re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

II – 14% (catorze por cento) às Unida-
des da Federação integrantes das regiões
Sul e Sudeste;

III – 2%(dois por cento) para constituir
Reserva do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal a ser distribuí-
da às Unidades da Federação que abriguem
unidades de conservação da natureza e ter-
ras indígenas demarcadas, para aplicação
em projetos na regulamentação desta lei.

§ 1º Os coeficientes individuais de par-
ticipação dos Estados e do Distrito Federal
no Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE são os contidos no
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Anexo Único, parte integrante desta Lei
Complementar, para as parcelas dos incisos
I e II deste artigo.

§ 2º A distribuição da parcela a que se
refere o inciso III far-se-á atribuindo-se, a
cada Unidade da Federação, um coeficiente
individual de participação baseado no per-
centual de sua área ocupada por unidades
de conservação da natureza e terras indíge-
nas demarcadas, na forma discriminada no
Anexo II desta Lei Complementar.

§ 3º As unidades de conservação da
natureza que darão ensejo aos benefícios
previstos nesta lei são os parques naciona-
is, as reservas biológicas e estações ecoló-
gicas federais, as florestas nacionais e as
reservas extrativistas federais.

Art. 2º O Anexo Único da Lei Complementar nº
62, de 28 de dezembro de 1989, passa a denomi-
nar-se Anexo I.

Art. 3º O Poder Executivo Federal, por meio do
órgão competente, encaminhará anualmente, ao Tri-
bunal de Contas da União, até o dia 31 de outubro, as
estatísticas necessárias ao cálculo dos benefícios es-
tabelecidos na presente lei.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei
o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei Complementar entrará em vigor
120 (cento e vinte) dias após a data de sua publica-
ção.

ANEXO II

Categoria da Unidade da Fede-
ração, segundo percentual de sua
área ocupada por unidades de conser-
vação da natureza e terras indígenas
demarcadas

Coeficiente

a) até  5% 1

b) acima de 5% até 10% 2

c) acima de 10% até 15% 3

d) acima de 15% até 20% 4

e) acima de 20% até 25% 5

f) acima de 25% até 30% 6

g) acima de 30% 7

Justificação

a partir dos anos setenta desenvolve-se uma
percepção crescente de que a conservação do meio
ambiente, longe de representar um entrave ao desen-
volvimento, constitui garantia fundamental para asse-
gurar a sustentabilidade desse desenvolvimento, uma
vez que o processo acelerado de exaustão dos recur-
sos naturais, tanto no aspecto quantitativo quanto no
qualitativo, levaria, eventualmente, ao esgotamento
das possibilidades de crescimento.

Evolui-se, portanto, da perspectiva da intocabili-
dade da natureza, alheia à urgência de um desenvol-
vimento capaz de resgatar da miséria imensas
parcelas da população mundial, reconhecendo-se
que o desenvolvimento socialmente justo e a conser-
vação do meio ambiente são perfeitamente compatí-
veis. Por outro lado, admite-se a necessidade de se
manterem áreas significativas sob proteção especial,
onde a utilização dos recursos naturais seja rigorosa-
mente disciplinada, ou mesmo vedada. A manuten-
ção desses espaços naturais especialmente
protegidos tem representado, no mundo inteiro, uma
forma consagrada e eficiente de defesa do patrimônio
natural, constituindo instrumento imprescindível no
esforço por garantir um desenvolvimento sustentável.
É evidente que o desafio da sustentabilidade se diri-
ge, de forma mais ampla, ao próprio modus operan-
di da sociedade, seja no plano econômico, político,
social, ambiental ou cultural. Mas as unidades de con-
servação constituem instrumentos igualmente impor-
tantes para esta estratégia.

A aplicação efetiva e conseqüente desse conce-
ito de desenvolvimento sustentável representa uma
verdadeira revolução no processo de interação entre
a humanidade e a natureza, pois implica superar um
paradigma que se manteve praticamente inalterado
desde os primórdios da Revolução Industrial. Mas a
adoção concreta desse novo padrão de desenvolvi-
mento ainda constitui um enorme desafio em todo o
mundo, pois implica, na maioria das vezes, na renún-
cia de benefícios imediatos, no incremento ao investi-
mento, na inversão de maiores recursos tecnológicos,
além da relativa incerteza sobre a viabilidade econô-
mica de cada alternativa que se interpõe aos proces-
sos produtivos. A contrapartida, entretanto, de todo
esse esforço, em termos ambientais, ainda é difusa
para a maioria da população e ocupa posição modes-
ta na escala de suas prioridades.

Nas condições brasileiras, esses desafio assu-
me proporções ainda maiores, em face dos padrões
seculares predatórios e de caráter imediatista que ori-
entaram a exploração de recursos naturais ao longo
da nossa história. A estrutura do poder político sem-
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pre tornou possível e fácil socializar os custos ambi-
entais resultantes dessa exploração descontrolada,
configurando um quadro que se mantém virtualmente
inalterado até o presente.

Cresce, ao mesmo tempo, a convicção de que o
desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado
apenas pelo emprego de uma vasta legislação de cu-
nho coercitivo. Na tarefa ingente de superação desse
modelo, que necessariamente deverá envolver uma
estratégia multifacetada, aí incluída a informação e
educação ambiental, a participação dos segmentos
sociais interessados, além das inovações tecnológi-
cas, julgamos de fundamental importância o uso cres-
cente de instrumentos econômicos, que têm se
revelado capazes de alterar preferências sociais em
direção a novos padrões de produção e consumo.

Em alguns países já vem se consagrando o em-
prego da tributação e dos incentivos fiscais como im-
portante instrumento para induzir os agentes
econômicos a adotar práticas ambientalmente saudá-
veis e socialmente mais justas, dentro dos parâme-
tros de uma economia de mercado.

Outra importante estratégia de intervenção,
objeto do presente projeto de lei, consiste em dotar o
Poder Público de recursos específicos para
implementação de programas de sua própria
iniciativa ou para financiar, em condições favorecidas,
projetos desenvolvidos pelo setor privado ou por
organizações comunitárias. Nesse sentido, o
presente projeto cria, dentro do Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE),
uma reserva específica, para beneficiar aquelas
unidades da federação que detêm, em seu território,
unidades de conservação ambiental ou territórios
indígenas demarcados. Tal compensação financeira
representa um reconhecimento de que, ao manter
territórios especialmente protegidos, esses estados
necessitam fazer investimentos diferenciados e,
muitas vezes, mais vultuosos para implementar
programas e projetos, dentro e fora das unidades em
questão, que garantam processos sustentáveis de
desenvolvimento.

A parcela de recursos deslocados para essa
finalidade, por sua pequena dimensão, terá impacto
reduzido sobre a distribuição global dos recursos do
Fundo; ou seja, mesmo para as unidades da
Federação que não detêm grandes territórios
especialmente protegidos o sacrifício, em termos de
receita, será quase nulo. Mas a parcela é
suficientemente grande para viabilizar um amplo
leque de projetos com importante impacto
socioeconômico, considerando-se que os principais

estados beneficiários dessa reserva do FPE serão
aqueles de menor grau de desenvolvimento relativo.

Ao manter em seus territórios unidades de
conservação federais e territórios indígenas demar-
cados, os estados prestam significativa contribuição
para a construção de uma sociedade sustentável, um
compromisso dos cidadãos e de toda a sociedade
brasileira. Em virtude dessa contribuição e da
premência que se impõe a esses estados em
investimentos para o desenvolvimento compatível
com a sustentabilidade, é que se justifica a criação
desse mecanismo junto ao Fundo de Participação
dos Estados. Através desta iniciativa, os estados
passam a contar com o apoio de toda a sociedade
para manter o equilíbrio entre as ações no âmbito
econômico, social e ambiental.

Trata-se, portanto, de uma medida com enorme
efeito multiplicador e um importante instrumento para
o desenvolvimento regional ambientalista saudável e
que traga esperanças de melhores condições de vida
a segmentos significativos da população dos estados
mais pobres.

Acreditamos que o presente projeto de lei com-
plementar representa um passo muito importante no
sentido de compatibilizar desenvolvimento social e
defesa do meio ambiente, pelo que esperamos pleno
apoio de nossos pares.

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. – Sena-
dora Marina Silva

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 62
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Estabelece normas sobre o cálculo,
a entrega e o controle das liberações dos
recursos dos Fundos de Participação e
dá outras providências.

...........................................................................
Art. 2º Os recursos do Fundo de Participação

dos Estados e do Distrito Federal – FPE serão distri-
buídos da seguinte forma:

I – 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades
da Federação integrantes das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste;

II – 15% (quinze por cento) às Unidades da Fe-
deração integrantes das regiões Sul e Sudeste.

§ 1º Os coeficientes individuais de participação
dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE
a serem aplicados até o exercício de 1991, inclusive,
são os constantes do Anexo Único, que é parte
integrante desta Lei Complementar.

98 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



§ 2º Os critérios de rateio do Fundo de Participa-
ção dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a
partir de 1992, serão fixados em lei específica, com
base na apuração do censo de 1990.

§ 3º Até que sejam definidos os critérios a que se
refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
será publicado e remetido à comissão competente.

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

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO Nº 96, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Indústria e Comércio sobre a produ-
ção de veículos movidos à combustíveis
renováveis no País.

Sr. Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição

Federal e no inciso I do artigo 216 do Regimento
Interno, solicito à Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Justiça o seguinte pedido de
informações.

Haja vista que a Medida Provisória nº 1.845-22,
de 18 de novembro de 1999, restringiu a compra de
automóveis com incentivos fiscais apenas para aque-
les modelos movidos à combustíveis renováveis e
que o parque industrial brasileiro produz poucos auto-
móveis neste padrão:

1 – Qual a produção de veículos movidos à combus-
tíveis renováveis no Brasil, por empresa, marca e modelo
(nos anos de 1999 e 2000, até mês da resposta)?

2 – Neste universo total, quais modelos ofere-
cem câmbio automático como acessório?

3– Existe alguma previsão deste Ministério em
relação à oferta de veículos movidos à combustíveis
renováveis no País à curto prazo?

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. – Sena-
dora Heloísa Helena

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA  DO BRASIL

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de

órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informa-
ções sobre assunto previamente determinado, impor-
tando em crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada.
....................................................................................

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

REGIMENTO INTERNO

SUBSEÇÃO II

Dos Requerimentos de Informações
(Const., art. 50, § 2º) (***) (***)

Art. 216. Os requerimentos de informações es-
tão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência fiscalizadora;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.845-22
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1999.

Restaura a vigência da Lei nº 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis destinados ao transporte au-
tônomo de passageiros e ao uso de por-
tadores de deficiência física, e dá outras
providências.

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

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 97, DE 2000

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Justiça sobre alterações na Lei nº
8.989/95, que prejudicam os portadores
de deficiência física.

Sr. Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 50 da Constituição

Federal e no inciso I do artigo 216 do Regimento
Interno, solicito a V. Exa. seja encaminhado ao Sr. Mi-
nistro da Justiça o seguinte pedido de informações.
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Haja vista que a Medida Provisória nº 1.845-22,
de 18 de novembro de 1999, restringiu a compra de
automóveis com isenção de IPI apenas para aqueles
modelos movidos a combustíveis renováveis e que o
parque industrial brasileiro produz poucos automóve-
is a álcool, e os modelos disponíveis não possuem
câmbio automático:

1. Qual o número oficial de deficientes físicos
existentes no Brasil?

2. Deste, quantos possuem carteira de habilita-
ção?

3. Quantos são proprietários de automóveis?
4. Como este Ministério tem se posicionado em

relação ao problema colocado acima, no sentido de
garantir o direito de ir e vir da pessoa portadora de de-
ficiência?

Sala das Sessões.– Senadora Heloísa Helena.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI na
aquisição de automóveis para utilização
no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de
deficiência física e aos destinados ao
transporte escolar, e dá outras providên-
cias.

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

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informa-
ções sobre assunto previamente determinado, impor-
tando em crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada.
....................................................................................

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

REGIMENTO INTERNO

SUBSEÇÃO II

Dos Requerimentos de Informações
(Const., art. 50, § 2º)

Art. 216. Os requerimentos de informações es-
tão sujeitos às seguintes normas:

I – serão admissíveis para esclarecimento de
qualquer assunto submetido à apreciação do Senado
ou atinente a sua competência fiscalizadora;
....................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.845-22
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1999

Restaura a vigência da Lei nº 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe so-
bre a isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição de au-
tomóveis destinados ao transporte autô-
nomo de passageiros e ao uso de porta-
dores de deficiência física, e dá outras
providências.

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

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os re-
querimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, na forma do Regimento Interno.

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

É lido o seguinte:

GABINETE DA LIDERANÇA DO PFL

OFÍCIO Nº 0339-L-PFL/2000

Brasília, 1º de março de 2000

Senhor Presidente,
Inidico a V. Exa. o Deputado PAUDERNEY

AVELINO para fazer parte, como membro suplente,
da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medi-
da Provisória nº 2.010-29, de 25 de fevereiro de 2000,
que “dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.530, de 10
de dezembro de 1997", em substituição ao Deputado
Airton Roveda.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será fei-
ta a substituição solicitada.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Romeu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pela ordem.) –
Sr. Presidente, gostaria de me inscrever para fazer
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito em primeiro lugar, Senador Romeu Tuma.

O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, gostaria, também, de me ins-
crever para fazer uma comunicação inadiável.

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

Concedo a palavra, por vinte minutos, ao Sena-
dor Carlos Patrocínio.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, como introdução ao tema que ora submeto à
consideração dos meus nobres Pares, trouxe-lhes al-
gumas notícias recentes:

. O acampamento dos sem-terra na fazenda do
Presidente da República foi uma inteligente jogada de
marketing.

. Em um novo compact disk, os resultados não
fogem do padrão drum’n’bass internacional.

. No dia 30 do passado mês de novembro, foi
lançada a revista de turismo From Brasilia.

. Não vai bem o setor de pagers no Brasil.

. O médico José Antônio Ribeiro Filho recebeu,
no Rio de Janeiro, o merecido prêmio The Best in
Medicine of Brazil, conferido por uma instituição ge-
nuinamente nacional.

. Ao falar sobre a produção de açúcar e álcool, o
Ministro da Agricultura, Dr. Pratini de Moraes, argu-
mentou que se pretende melhorar as condições de
abastecimento, no sentido de não renovar a warran-
tage.

Os Colegas, por certo, já perceberam que o ob-
jeto deste pronunciamento é a presença marcante de
vocábulos estrangeiros em todos os campos da vida
social brasileira. Quanto ao Ministro da Agricultura,
ele mesmo esclareceu na reportagem que warranta-
ge significa a forma de estocagem de álcool pelos
próprios produtores, financiada pelo Governo.

O excesso de termos estrangeiros nas matérias
jornalísticas vem despertando críticas até de compe-
tentes profissionais da comunicação. Ao comentar o

retorno da inflação, por exemplo, a editora de opinião
do Correio Braziliense, Dad Squarise, assim se ma-
nifestou:

O Presidente do Banco Central deu explicações
sofisticadas. Envolviam uma tal de target inflation,
que os apresentadores de TV pronunciam com um
sotaque pernóstico. Meu Deus, e o vernáculo?

Sérgio Buarque de Gusmão, Diretor do Instituto
Gutemberg – Centro de Estudos da Imprensa, publi-
cou, em setembro do ano passado, um longo artigo
intitulado Nossa Língua Portinglesa. Para ele, o maior
problema do jornalista brasileiro não é a censura, a
pressa ou o salário; é o idioma.

Profundo conhecedor do tema, informa-nos que
nem durante a Segunda Guerra Mundial, quando che-
gamos a ter bases americanas instaladas em nosso
território e foi proibida a venda de jornais estrangeiros,
a Língua Portuguesa foi tão massacrada. É que a im-
prensa, em vez de zelar pelo idioma, divulga e incenti-
va o barbarismo, muitas vezes por ignorância ou por
preguiça, já que prefere palavras curtas para os títulos.

Após citar exemplos de três conceituados perió-
dicos, sugere que os grandes jornais, que já distribuí-
ram dicionários de português, deveriam encartar o
dicionário Webster’s como brinde. Trata-se, é claro,
de ironia, mas que, talvez, desperte os profissionais
de comunicação para a responsabilidade do papel de
formadores da opinião pública.

Também nesta Casa, Sr. Presidente, tem-se dis-
cutido o assunto. Lembro-me de interessante pronun-
ciamento do Senador Cunha Lima, ressaltando a
preocupante invasão de palavras e expressões es-
trangeiras. Naquela ocasião, no final do ano de 1998,
o ilustre Primeiro Secretário informou que o Vocabu-
lário Ortográfico da Língua Portuguesa havia, re-
centemente, incorporado seis mil novas palavras, em
sua maioria de origem inglesa, o que reforça a ex-
pressão bilingüismo emergente – advertência da es-
critora e imortal Rachel de Queiroz, citada pelo nobre
colega.

Entre os apartes de apoiamento, o do preclaro
Senador Pedro Simon relatou-nos diversas providên-
cias da sociedade e do Congresso franceses, no sen-
tido de proteger a língua e as expressões culturais
daquele país, frente à invasão dos modismos nor-
te-americanos.

Tanto o orador quanto o representante do Rio
Grande do Sul propuseram que fosse criada uma Co-
missão para que, a exemplo de vários países, se ana-
lise a questão.
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Não se pode dizer que o Congresso Nacional
esteja alheio à questão, já que, como citado pelo Se-
nador Cunha Lima, o insigne Deputado Remi Trinta
apresentou, em 1997, o Projeto de Lei nº 2.893, dis-
pondo sobre o emprego do idioma oficial brasileiro.

No ano de 1999, duas outras proposições enfo-
caram o tema, com bastante objetividade. A primeira,
do Deputado Aldo Rebelo (PL nº 1.676), dispõe sobre
a promoção, a proteção, a defesa e o uso da Língua
Portuguesa, tornando-a obrigatória nos diferentes do-
mínios socioculturais, inclusive nos meios de comuni-
cação de massa e na publicidade. Considera prática
abusiva o emprego de palavras estrangeiras, quando
houver equivalente no nosso idioma, e prática danosa
ao patrimônio cultural, se o emprego de vocábulos es-
trangeiros descaracterizar qualquer elemento da cul-
tura brasileira. Estabelece sanções e multas
correspondentes ao descumprimento das normas.

A outra, de autoria do Deputado Sérgio Novais
(PL nº 1.776), dispõe sobre a obrigatoriedade da lín-
gua portuguesa na comunicação oral, escrita, audio-
visual e eletrônica oficial. O nobre Deputado destaca
que estamos a assistir à descaracterização da língua
pátria, encabeçada pela produção, consumo e publi-
cidade de bens, produtos e serviços, que já invadem a
comunicação oficial e que confundem o cidadão co-
mum.

Estive no México, em novembro de 1999, parti-
cipando da XI Reunião da Comissão de Energia e Mi-
nas do Parlamento Latino-Americano. Naquele país,
como praticamente em todos os países da America
Latina, os anúncios publicitários contêm termos e ex-
pressões americanas, uma invasão em todo o territó-
rio das Américas.

Sr. Presidente, nobres Senadores, não me con-
sidero xenófobo. Ao contrário, admiro e respeito a cul-
tura de cada povo, além de reconhecer que, como
afirmou Marshall McLuhan, vivemos em uma aldeia
global. Entretanto, e até por admirar e respeitar as
manifestações culturais de cada nação, preocupo-me
com a integridade do nosso idioma – expressão maior
da nacionalidade brasileira.

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

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Com prazer, ouço V. Exª.

O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Sena-
dor Carlos Patrocínio, talvez a universalização da lín-
gua seja o sonho da Humanidade para facilitar a
comunicação entre os povos. Uma das maiores difi-
culdades que a Humanidade, em seus diversos gru-
pos gregários, tem encontrado para se comunicar é

justamente a língua. Na China, onde há 1,2 bilhão de
habitantes, um sexto da população planetária, fa-
lam-se duzentos dialetos. Foi preciso uma decisão
governamental para que um desses dialetos se trans-
formasse em língua oficial do país. Sou um admirador
e até um encantado respeitador da Língua Portugue-
sa – aliás, não faço mais do que a obrigação, pois é a
língua falada em meu País. Vejo com tristeza que es-
sas distorções têm aumentado muito. Anda-se pelas
avenidas e ruas das nossas cidades e salta-nos à vis-
ta a quantidade nomes estrangeiros em estabeleci-
mentos comerciais. Isso me preocupa, pois observo
que os órgãos de divulgação não cuidam de valorizar
ou sobrevalorizar o idioma português, o idioma pátrio.
Ao contrário, até induzem a população a usar equivo-
cadamente expressões estrangeiras. Ainda não tive a
oportunidade de ver, nos meios de comunicação, seja
rádio ou televisão, um repórter falar a palavra recor-
de; eles falam record , aportuguesando a palavra in-
glesa. A preocupação que o traz hoje a esta Casa não
é somente de V. Exª; é nossa, dos membros deste
Congresso. Será que temos sentimento pátrio? Será
que não queremos e não podemos valorizar uma lín-
gua tão bonita, de raízes profundas, riquíssima em
vocábulo como é o Português? Precisamos dar uma
sacudida nos brios do brasileiro para que ele valorize
mais essa riqueza que possui: a nossa língua. Os
franceses fazem isso. Na França, o francês nega-se a
dialogar em outros idiomas, a não ser quando a situa-
ção se faz totalmente necessária. E entendemos que
o inglês está-se universalizando pelo fato de ser mui-
to utilizado nas atividades comerciais, permitindo a in-
tegração entre as diversas nações. No entanto, nem
por isso, aqui no Brasil, na nossa terra, temos a obri-
gação de transformar o nosso português no anglicis-
mo permanente que está tomando conta e
deturpando a estrutura extraordinária da nossa Lín-
gua Portuguesa. Cumprimento-o pelo brilhante estu-
do que faz sobre o assunto e solidarizo-me com V.
Exª no que se refere a sua preocupação em resgatar
o prestígio, a credibilidade e a confiança que o povo
brasileiro deve ter na sua língua pátria, que é o portu-
guês.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço, eminente Senador Leomar Quintanilha, a
V. Exª pela participação, mediante a qual demonstra
que, como nós, também se preocupa com essa ques-
tão, dado o seu conhecimento acerca da defesa de di-
versos países por seus idiomas, como é o caso da
França.

O nosso idioma, nobre Senador, em que pese
ser um idioma de certa complexidade, é, talvez, um
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dos idiomas mais uniformes do mundo. Vários paí-
ses, inclusive a França e o Canadá – e V. Exª citou o
exemplo da China – têm dificuldades, porque lá exis-
tem vários dialetos totalmente diferentes uns dos ou-
tros. No Brasil, não; temos alguns poucos dialetos,
cada um mais bonito, mais sonoro do que o outro.
Penso que, conforme afirmei no meu pronunciamen-
to, o nosso idioma é a expressão maior da nacionali-
dade brasileira. Todos os conceitos e preceitos
éticos, morais, cívicos e religiosos tendem a fugir,
cada vez mais, das práticas que outrora foram motivo
de orgulho para todo brasileiro.

Gostaria de chamar a atenção para o fato de
que o nosso idioma tem que ser ministrado, tem que
ser introduzido em todos os setores da nacionalidade
brasileira.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo um aparte ao eminente Senador Ney Suas-
suna.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se-
nador Ney Suassuna, havia três versões no latim anti-
go: a erudita, a epistolar e a de chumbo. O latim de
chumbo era aquele falado pela soldadesca e pelo
gentil. Seria importante que no Brasil – e aí louvo V.
Exª pelas palavras –, na medida do possível, as esco-
las exigissem que fosse falado e escrito o português
mais correto, o mais perfeito possível. Agora, existem
coisas neste País que refletem mais ou menos o que
seria o latim de chumbo. Outro dia, no Paraná, um ci-
dadão me disse que estava “devarde”. Fiquei sem sa-
ber o que ele estava fazendo. Então, indagando a
outros, soube que ele estava sem fazer nada. Isso ja-
mais eu entenderia. Ele também se referia aos seus
“piás” – soube depois que se tratava das crianças. Na-
quela região isso é usual. Outro dia, no interior da Pa-
raíba, ouvi uma pessoa contar que estava em um
transporte coletivo, numa dessas Kombis, quando
uma mulher virou-se e disse: “Ô moço, esbarra aí na
dobra que eu vou apiar. Eu mesmo, no primeiro mo-
mento, tomei um susto, mas, depois, parei para anali-
sar e cheguei à conclusão de que ela estava pedindo
para parar na esquina porque iria descer. Se obser-
varmos, veremos que isso acontece em regiões que,
não tendo um dialeto, têm uma diversidade de ex-
pressões com os mesmos sentidos – objetos como
quartinha, que em outros lugares é chamado de bilha.
Mas a verdade é que nós, aqui, nesta Casa, temos
que primar para que o que seja ensinado, o que seja
colocado à mostra nos outdoors por aí afora – acabei
de falar uma palavra estrangeira sem querer – ...

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – V.
Exª acaba de falar – é o costume enraizado.

O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – ... o que for
colocado em qualquer letreiro tenha, com toda a cer-
teza, o Português correto. Se não tivermos a nossa
língua primada, se todos nós não nos primarmos para
falar corretamente, no futuro, com certeza, surgirão
expressões que o público, de modo geral, não enten-
derá, nem saberá de que se está falando. Parabéns a
V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte, nobre Senador Ney
Suassuna. Sua preocupação é também a nossa.
Entendo que temos que inserir um artigo, principal-
mente quando da elaboração da Lei de Imprensa,
obrigando o comunicador de massa a falar na nossa
língua pátria. Eventualmente, quando não houver um
vocábulo homólogo, poderá ser usada uma outra ex-
pressão. Mas não podemos nos acostumar com isso,
conforme V. Exª falou em outdoor. Todo mundo, hoje,
fala outdoor.

Enfim, estamos a assistir a uma invasão pacífi-
ca, mas não menos dominadora.E a nossa juventude,
enfeitiçada pelas músicas das bandas estrangeiras,
prisioneira da Internet, seguidora da moda internacio-
nal, público cativo dos “enlatados” da TV e dos filmes
americanos, se não a protegermos, Sr. Presidente,
em breve, só falará inglês.

Por essas razões, prezados Senadores, retomo
a proposta de criação de uma comissão especial para
analisar a questão e suas implicações.

O ínclito Senador Pedro Simon, em seu aparte
ao pronunciamento do nosso 1º Secretário, referiu-se
a pessoas que entendem estarmos caminhando para
adotar o inglês como língua comum; que, aos poucos,
o mundo vai ser todo bilíngüe: o inglês e a língua natal
de cada povo. E que, numa segunda etapa, esque-
ce-se a língua nacional e adota-se a língua inglesa. E
aqui lhes repito a pergunta feita pelo querido Colega
do Rio Grande do Sul: será que vai ser assim?

Atrevo-me a apresentar-lhe uma resposta: se
nada fizermos, será exatamente o que acontecerá;
talvez muito mais cedo do que pensamos.

Assim, Sr. Presidente, finalizo esta fala comuni-
cando ao colendo Plenário que espero contar com a
aprovação do requerimento que ora entrego à Mesa.
Gostaria de comunicar, Sr. Presidente, que, para mi-
nha alegria, recebi convite do Presidente da Câmara
dos Deputados, o Exmº Sr. Michel Temer, para partici-
par do seminário “Idioma e Soberania, nossa Língua,
nossa Pátria”, que será realizado no dia 14 de março,
às 9 horas, no Auditório Nereu Ramos, da Câmara
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dos Deputados, e contará com a participação de ilus-
tres personalidades da cultura e da política do nosso
País.

Sr. Presidente, percebo que não estamos sozi-
nhos na preocupação com essa matéria.

Assim, solicito a criação de uma comissão tem-
porária, a ser composta por sete Senadores, para, no
prazo de 120 dias, apresentar estudos conclusivos
sobre a influência do vocabulário e de costumes es-
trangeiros nos diversos setores da vida e da cultura
brasileiras.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo o aparte a V. Exª, nobre Senador Pedro Si-
mon, também preocupado com essa questão.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Gostaria de
felicitar V. Exª pela importância do pronunciamento
que faz e pelo significado da sua proposta. V. Exª faz
uma brilhante exposição sobre essa triste realidade
do mundo e apresenta uma proposta que entendo
não deve ser só do Senado Federal, mas do Congres-
so Nacional, do Ministério da Educação, do Poder
Executivo, da sociedade brasileira. Repare V. Exª que
essa questão hoje já não é uma questão de Terceiro
Mundo, é um assunto que atinge os países mais im-
portantes. Quem está mais revoltado com essa situa-
ção é a França. O francês já foi a segunda língua, era
a língua da diplomacia mundial; até a Segunda Guer-
ra Mundial, a língua dos diplomatas era o francês. Há
uma rebeldia enorme dos franceses com respeito à
utilização do inglês, língua que está tomando conta
da França. Parece mentira, mas o americano pratica-
mente demoliu o cinema francês, que era um dos me-
lhores do mundo. A música francesa, que é lindíssima
e que era uma das mais escutadas no mundo, hoje
tem sua presença diminuída. Com a globalização, a
França está tomando uma decisão semelhante à que
tivemos vinte anos atrás, de determinar a obrigatorie-
dade – como fazíamos nos tempos da Atlântida, em-
presa cinematográfica brasileira –, de os cinemas,
tantos dias por ano, exibirem filmes franceses e as rá-
dios tocarem músicas francesas. E ainda vão além,
discutem agora o uso de palavras inglesas no
dia-a-dia da economia e da sociedade, e estão estu-
dando uma maneira de proibir que isso aconteça. Qu-
ando instalaram a EuroDisney nos arredores de
Paris, houve revolta, e até hoje há um certo boicote
por causa das figuras dos bonecos americanos, que
são típicos da cultura americana, que nada têm a ver
com a história da França. V. Exª está sendo muito
oportuno em trazer a debate esse assunto da maior

importância, porque está havendo uma lavagem
cerebral. Nunca houve na história do mundo, em ne-
nhuma época, um povo que dominasse tanto a huma-
nidade como o americano faz hoje. O Império
Romano tinha força, mas naquela época não havia
televisão, rádio ou algo semelhante; cada povo vivia
sua identidade. Sabemos pela Bíblia que os romanos
em Jerusalém dominavam os judeus, como domina-
vam praticamente todo o mundo daquela época, mas
cada povo tinha sua igreja, sua história, sua biografia,
sua música, sua dança, seus hábitos, sua comida e
não havia nenhuma influência maior de Roma. Hoje é
diferente, o americano domina em todos os setores,
seja através da comida – o hambúrguer –, da música,
dos heróis, do cinema, da economia, de tudo. É preci-
so fazer alguma coisa para barrar esse domínio, o
que já está começando a acontecer em vários países.
Creio que tinha de ser por aí, a começar pelos países
do Primeiro Mundo, como a Itália, a França, a Espa-
nha, a Alemanha estão fazendo, no sentido de parar
com esta história de que todo mundo tem que conhe-
cer o inglês e metade das palavras usadas diariamen-
te são inglesas. Felicito V. Exª pela iniciativa. Creio
que essa comissão é muito oportuna, assim como o
pronunciamento de V. Exª. Meus cumprimentos!

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Mu-
ito obrigado, eminente Senador Pedro Simon. Fiz
questão, inclusive, de citar o nome de V. Exª para sus-
citar a sua participação, porque sei que V. Exª é um
eterno preocupado com essa questão.

Penso que os americanos estão absolutamente
corretos. Eles querem dominar o mundo de todas as
formas, por meio de todos os viés, como a cultura e a
língua. Acho que estão certos. Nós é que temos que
seguir o exemplo da França e tomar as nossas preca-
uções. Por isso é que estou fazendo a minha parte,
apresentando esse requerimento para instalação de
uma comissão especial, até para sentir a boa vontade
dos Srs. Senadores com relação a essa matéria que
diz respeito a todos nós.

Apenas para terminar, se me permite, Sr. Presi-
dente, estou encaminhado à Mesa um projeto de lei
que inclui os §§ 5º e 6º no art. 7º da Lei nº 9.294/96,
que dispõe sobre a restrição ao uso de propaganda
de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medica-
mentos, terapias e defensivos agrícolas.

A lei dispõe que: “Todo equipamento utilizado
para a aplicação de bronzeamento artificial ou espé-
cie poderá ser feito em publicações especializadas,
dirigidas direta e especialmente a profissionais e insti-
tuições de saúde”.

E inserimos o § 5º, que diz:
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§ 5º.Todo equipamento utilizado para
a aplicação de bronzeamento artificial e
também os ambientes em que as referidas
aplicações se realizam deverão conter aviso
bem visível e legível com os seguintes dize-
res, precedidos da afirmação “O Ministério
da Saúde adverte”:

I – o bronzeamento artificial pode cau-
sar câncer de pele;

II – o bronzeamento artificial pode cau-
sar catarata;

III – o bronzeamento artificial causa
envelhecimento precoce;

IV – as câmaras de bronzeamento
emitem raios UVA e UVB;

V – a radiação emitida pelas câmaras
de bronzeamento é mais intensa do que a
do sol.

VI – evite bronzear-se artificialmente
mais de dez vezes por ano;

VII – menores de idade não devem fa-
zer bronzeamento artificial.

§ 6º. A propaganda conterá, nos meios
de comunicação e em função das suas ca-
racterísticas, advertência escrita ou falada
sobre os malefícios dos equipamentos utili-
zados para bronzeamento artificial, apresen-
tando, de forma legível, ao menos duas das
afirmações relacionadas no parágrafo ante-
rior.

Como já foi bem entendido por todo mundo,
Sr. Presidente, nossa preocupação é com as afirma-
tivas dos médicos dermatologistas no sentido de
que esse bronzeamento artificial malconduzido pode
acarretar câncer e todas essas patologias que aca-
bo de enumerar.

Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Conce-
do a palavra, por vinte minutos, ao Sr. Juvêncio da
Fonseca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador. ) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
eu gostaria de iniciar o meu discurso parabenizan-
do o nobre Senador Carlos Patrocínio, do Tocan-
tins, pela sua preocupação com a cultura brasilei-
ra, com a nossa Língua, com a nossa memória,
com a nossa história. Eu diria ao nosso Senador
que vejo com bons olhos o fato de que, na Pátria
brasileira, começa a surgir um sentimento de naci-
onalismo, no bom sentido da palavra.

Para abordar o meu tema, quero dizer que toda
e qualquer nação, para a preservação da sua unida-
de, da sua soberania, da sua cultura, da sua história,
da sua língua, precisa ter, antes de tudo, uma estrutu-
ra jurídica respeitável e que todos cumpram a lei. Não
adiantam regulamentos, leis e constituição quando as
instituições não cumprem as regras; e, quando as re-
gras não estão de acordo com os preceitos constituci-
onais, entramos no estado da anomia. E é esta a
situação que estamos vivendo atualmente no Brasil, a
da anomia, da inobservância das regras, o que muito
me preocupa.

O Governador do Estado de Mato Grosso do
Sul, certamente inspirado na desobediência à Consti-
tuição Federal, materializada na preliminar do Minis-
tro Nelson Jobim que concedeu auxílio-moradia aos
juízes da República, também comete um ato de in-
constitucionalidade: manda à Assembléia Legislativa
um projeto de lei que proíbe o comércio de armas no
Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente. O Go-
verno do Estado proíbe, no seu território, o comércio
de armas sem nenhuma competência para fazê-lo. É
interessante que, na sua mensagem à Assembléia
Legislativa, S.Exª confessa que não tem competência
para tal, mas envia o projeto.

Temos que ter esta preocupação, Srs. Senado-
res: fazer com que este País seja forte principalmente
porque respeita as regras, sobretudo as constitucio-
nais. O estado da anomia é o estado da anarquia.

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

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Concedo um aparte ao ilustre Senador Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, as palavras de V. Exª, Senador Ju-
vêncio da Fonseca, me fazem até arrepiar. Ainda on-
tem, quieto em casa, assisti àquelas cenas na
Assembléia Legislativa do Paraná, onde a Comissão
do Narcotráfico se via ameaçada com tiros projetados
contra aquela Casa de Leis, na qual se apurava o en-
volvimento triste de policiais no crime organizado. Fi-
quei pensando em como, ao longo desses últimos
dez anos, a inversão da própria proteção à sociedade
tem-se estabelecido pela desobediência ao ordena-
mento jurídico vigente no País. Ninguém mais quer
respeitar as leis, e a sociedade indefesa vai para as
ruas sem saber o que fazer, sem saber o que vai
acontecer. Numa discussão profundamente impor-
tante como essa do comércio de armas, o Governa-
dor do Mato Grosso do Sul, por quem tenho respeito –
não vou entrar no mérito sobre suas qualidades –,
traz um projeto que, no Rio de Janeiro, já caiu por ter-
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ra. Lá já houve a proibição do comércio de armas. Po-
rém, foi suspensa por uma decisão judicial, porque o
Governador não pode disciplinar matéria de caráter
nacional, que está na Constituição. Portanto, creio
que V. Exª, ao trazer essa discussão, também de-
monstra a falta de respeito ao ordenamento jurídico,
que é uma demonstração clara da falta de autoridade.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Muito obrigado, Senador Romeu Tuma, pelo oportuno
aparte. Nós também nos arrepiamos, mas de preocu-
pação, quando vimos que um Governador de Estado
confessa que o projeto é inconstitucional e ainda as-
sim o remete à Assembléia, dizendo: “Ainda que pai-
rem dúvidas sobre a conformidade das disposições
do projeto de lei no Texto da Constituição Federal (...)”
e manda o projeto.

Os homens que desrespeitam a Constituição
deveriam merecer da população um registro especial.
É justamente com o desrespeito à lei que a Nação se
ajoelha, não se fortalece, não reage perante uma in-
vasão cultural, como está acontecendo conosco.
Antes de tudo, a nossa cultura tem que preservar os
preceitos legais, principalmente os constantes da
Constituição Federal.

Essa questão das armas está empolgando o
Congresso Nacional. Há projetos favoráveis, há proje-
tos contrários; mas sabemos que a população não
concorda em desarmar-se.

O Correio Braziliense do dia 29 deste mês, no
Caderno Cidade, diz:

Em apenas dois meses, o Distrito Fe-
deral já presenciou mais de uma dezena de
cenas de extrema violência. Como uma par-
cela delas envolve policiais agindo como
aqueles que deveriam combater, o descrédi-
to das corporações empurra a população
para formas alternativas de segurança.

A população não se sente protegida com a se-
gurança do Estado. Sente-se à mercê de homens de-
sonestos, que fraudam a lei, que a violam. Essa é a
grande razão por que não se pode desarmar o nosso
povo.

As soluções mágicas vêm principalmente da
Europa, das organizações não-governamentais, ins-
piradas em princípios filosóficos humanitários e soci-
ais importantes, mas que não se coadunam com a
nossa realidade em momento nenhum.

Na Inglaterra, com a Scotland Yard, quando se
grita por socorro em plena Londres, tem-se socorro.
Mas pergunto aos Srs. Senadores se um pantaneiro,
se um homem da Amazônia, se um homem dos cerra-

dos do Planalto do nosso País ou da caatinga, isolado
do mundo, se esses homens derem um grito de so-
corro, quem os socorrerá?

Não há condições naturais de socorro. Portanto,
é preciso que o homem esteja preparado para a sua
tranqüilidade na ausência do Estado. Eu diria até que
vamos ter, a partir de agora, no Código Penal, um cri-
me tipificado como “crime da arma de fogo debaixo do
colchão”. Vamos ter que esconder nossas armas,
elas têm que estar ocultas. Mas nunca estará oculta a
nossa segurança.

Se prevalecer o princípio de que, na verdade,
deve-se desarmar o povo diante dos bandidos, tere-
mos que tipificar no Código Penal esse novo crime.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Concedo o aparte ao eminente Senador Geraldo
Melo.

O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – Senador Ju-
vêncio, em primeiro lugar, receba os meus cumpri-
mentos por ter a coragem de abrir uma discussão um
pouco na contramão da opinião pública. Sabemos
que as pessoas ficam marcadas por serem contrárias
a determinadas teses que, quando surgem, é como
se fossem a coisa mais importante do mundo e a mais
certa para se fazer. Sou Senador pelo Rio Grande do
Norte. Longe de mim a injustiça de querer responsa-
bilizar o Governador do meu Estado pela violência
que existe por lá.A violência não é um fenômeno naci-
onal, mas mundial, só que há lugares onde ela é trata-
da com mais seriedade. V. Exª fala na falência das
instituições encarregadas de prestar segurança ao ci-
dadão.Vou-lhe narrar só um fato: há dois ou três anos,
em uma cidadezinha chamada São Gonçalo do Ama-
rante – que fica, por coincidência, onde estão locali-
zadas as indústrias controladas, dirigidas e lideradas
pelo nosso colega, Senador José Alencar –, que dista
uns 10 ou 12 km do centro da capital do Rio Grande
do Norte – é praticamente um bairro de Natal –, um ci-
dadão resolveu matar a mulher. Atirou nela e a matou.
Em seguida, saiu pela cidade e, a partir das oito horas
da noite, foi matando quem encontrou. Em alguém
que estava trocando o pneu de um carro, ele mandou
bala; duas senhoras que conversavam no alpendre de
sua casa foram assassinadas. E esse massacre por
uma pessoa só começou às oito da noite. Apareceu o
primeiro sinal de polícia às 11 horas da manhã do dia
seguinte. Nessa ocasião, o policial bravamente tratou
de enfrentar o assassino e, como as balas do seu re-
vólver estavam frias, morreu também. Depois de de-
zesseis mortes, esse cidadão atirou na própria
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cabeça, e completaram-se dezessete mortes. Como
posso, como Senador do Rio Grande do Norte, dizer
às famílias do meu Estado que vamos tomar uma me-
dida para desarmar toda a população pacífica e ordei-
ra e que ela pode ficar sossegada porque o aparelho
do Estado vai-lhe dar segurança? Como posso con-
vencer a população de uma cidade de que isso, de
fato, vai ocorrer? Um amigo me fez, há pouco, a nar-
rativa trágica de uma situação que ocorreu no Rio de
Janeiro: ele mora em um lugar elegante, mas próximo
ao Morro da Rocinha, cujos moradores, cansados de
tanto assalto e de tanto problema de segurança no
seu edifício, pois a polícia não resolvia o problema,
subiram o morro e pediram proteção aos bandidos. A
partir daí, nem pichamento de muro aconteceu mais
no edifício onde eles moram, o que é uma demonstra-
ção gritante de que o aparelho de Estado não está
preparado para lidar adequadamente com essa situa-
ção. Portanto, neste País existe – como muito bem
diz V. Exª - um desamor muito grande pela regra jurí-
dica. Este é um País em que o Congresso Nacional
aprova um Orçamento – portanto, é lei - e a burocra-
cia define que é um tipo especial de lei, que não é
uma lei para ser obedecida, porque é apenas autori-
zativa, embora isso não esteja escrito em lugar al-
gum. Este é um País em que a Justiça, depois de
decidir que alguém tem direito a receber alguma coi-
sa, pede um precatório, mas o Poder Público, em to-
das as hierarquias e instâncias, acha que não tem
obrigação de cumprir. Este é um País que funciona
assim, e é por isso que me congratulo com V. Exª
quando clama pela necessidade de se mudar a pos-
tura em relação à lei. Se a lei não presta, que se mude
a lei; mas enquanto ela for lei, precisa ser obedecida.
E que não se venha com essas panacéias e essas
propostas milagrosas – “Vamos desarmar a popula-
ção para resolver o problema da violência no Brasil” -,
porque isso é um engodo que as pessoas de respon-
sabilidade não podem aceitar. Meus cumprimentos e
me desculpe pelo tempo que lhe tomei.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte.

No meu Estado, se se cumprisse a lei, não tería-
mos vinte mandados de reintegração de posse, que é
o restabelecimento ao direito de propriedade, usando
a Polícia do Estado para que acontecesse o restabe-
lecimento do estado de direito. No entanto, manda-se
para a Assembléia Legislativa um projeto como esse,
em verdadeira contradição com a lei.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Concedo o aparte ao ilustre Senador Arlindo Porto.

O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador Ju-
vêncio, V. Exª está levantando um tema com a expe-
riência comprovada pela sua vida e pela sua atividade
profissional no seu Estado, que tem as suas peculiari-
dades. Naturalmente, V. Exª conhece o que acontece
numa região em desenvolvimento, mas observo, so-
bremaneira, que isso também tem acontecido nas
grandes cidades. Preocupa-me a questão com que o
assunto foi tratado nesta Casa, especialmente num
momento de muito entusiasmo, levando quase que a
um processo de votação que, possivelmente, não
atenderia a expectativa da sociedade brasileira. Vejo
que, agora, de maneira mais equilibrada, os membros
das duas Comissões estão discutindo, debatendo e
encontrando a melhor alternativa. Espero que, em
curto espaço de tempo, possamos estar debatendo e
votando, no plenário do Senado, a questão do desar-
mamento. Mas já está claro que ela não pode ser co-
locada de maneira tão radical, como se pretendia:
desarmar-se, simplesmente, as pessoas e tirar-lhes a
possibilidade não de garantir a sua autodefesa, mas
de garantir a sua tranqüilidade e o seu patrimônio.
Vejo que é importante, sim, debatermos; é importante
que tenhamos um Estado, um Governo Federal e Go-
vernos Estaduais – porque eles são os responsáveis
pela segurança pública – efetivamente organizados,
preparados e estruturados para dar segurança à soci-
edade. Desarmar, só, entendo eu que não é a solu-
ção. Tenho participado de inúmeros debates,
especialmente no Estado de Minas Gerais, com a im-
prensa, em emissoras de rádio e televisão, em alguns
encontros, especialmente em universidades, onde se
discute esse assunto. Por isso vejo que há uma cons-
ciência majoritária de que o desarmamento puro e
simples não pode ser a solução. Não podemos ape-
nas votar uma lei; é necessário que se cumpra a lei, e
a legislação em vigor é severa e rigorosa. Existem pu-
nições incisivas, mas não temos conseguido, no Po-
der Executivo, no processo de segurança pública,
implementar a lei. Além disso, o Poder Judiciário não
consegue, com a agilidade que é conveniente e ne-
cessária, fazê-la ser cumprida e colocar o processo
em julgamento. Louvo V. Exª pela iniciativa de levantar
esse tema nesta Casa, tema que naturalmente o pre-
ocupa, como preocupa o Estado do Mato Grosso do
Sul e a todos nós. Meus cumprimentos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Obrigado, Senador.

Os ricos apartes que recebi me restringiram um
pouco o tempo, mas fizeram com que a Nação brasi-
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leira tomasse conhecimento do pensamento dos Srs.
Senadores, que é importante neste momento que es-
tamos vivendo.

Gostaria de ler dois documentos para finalizar o
meu discurso.

O primeiro é uma carta, dentre as centenas que
recebi, de uma dona de casa, Srª Iracy Baldasso (rua
Ciro Melo, 1606, Dourados, Mato Grosso do Sul):

Senador, não podemos desarmar o ci-
dadão honesto que tem a sua arma em
casa, enquanto os ladrões e bandidos esti-
verem armados, pois encorajaria muito mais
esses bandidos com armas invadirem nos-
sas casas, sabendo que nós estamos de-
sarmados.

Vamos liquidar as armas dos bandidos, que en-
tão nós não precisamos mais de arma em casa.

A linguagem é bem simples, a de uma dona de
casa preocupada com esse projeto de lei, que não só
tramita no Congresso Nacional, mas que também
está tramitando na Assembléia Legislativa do Estado
de Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, recebi – e certamente todos os
Srs. Senadores – do Dr. Dario Abranches Viotti, juiz
federal aposentado, documento precioso, razão por
que gostaria de lê-lo, para registro nos Anais desta
Casa:

O Desarmamento dos Brasileiros.
Os animais têm, no próprio corpo, as

suas armas. O homem, desarmado pela na-
tureza, armou-se para resistir às feras e aos
inimigos, que pretendiam devorá-lo.

Insurgindo-se contra um dos mais anti-
gos costumes do homem, há quem preten-
da desarmar os brasileiros.

Houve tempo em que uns produziam e
outros se dedicavam às artes marciais. Os
especialistas na luta corporal faziam guerra,
enquanto os servos da gleba trabalhavam.
Até que a arma de fogo criou a igualdade
entre fracos e fortes. Ou seja, criou a igual-
dade.

Em seus Comentários às Leis da
Inglaterra, escreveu o clássico Blackstone,
no século XVIII, que o inglês, para defender
seus direitos violados ou atacados, podia,
primeiro, recorrer à administração ou, sem
obstáculos, aos tribunais; segundo, peticio-
nar ao rei ou ao parlamento; terceiro, ter ar-
mas, e usá-las, para sua defesa e sua con-

servação (página 250 do primeiro dos seis
volumes da edição francesa de 1822).

A 2ª Emenda à Constituição dos Esta-
dos Unidos, em vigor há mais de duzentos
anos, diz que o direito do povo de ter e por-
tar armas não pode ser infringido.

Só depois que, na Inglaterra, a prote-
ção do indivíduo pelo Estado se tornou efici-
entíssima, foi proibido o uso de armas pelo
cidadão comum.

O Ten.-Cel. PM de São Paulo, Jairo
Paes de Lira, diz que tomou conhecimento,
no Congresso Policial de que participou, em
Haia, em 1998, de que, na Inglaterra, após
o desarmamento, “houve brutal inflexão,
para cima, da curva de crimes violentos” (re-
vista Catolicismo, agosto de 1999, pág.
35).

Ensina o jurista italiano Battaglini, cita-
do por Nelson Hungria: quem se predispõe
a delinqüir deve ter em conta dois perigos: o
da defesa privada e o da reação penal do
Estado.

No Brasil, onde o Estado não reage
eficazmente ao crime, deseja-se agora que
o indivíduo também não reaja.

A Polícia tem publicado recomenda-
ções para que o assaltado não lute, porque
não está normalmente habilitado a defen-
der-se. Ao invés de aconselhar a submissão
passiva, deveria ensinar aos homens de
bem o uso de armas.

“Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios neces-
sários, repele injusta agressão, atual ou imi-
nente, a direitos seu ou de outrem.” (Código
Penal)

Para um fraco agredido por um forte, o
uso da arma é meio necessário.

Um Governo que jamais conseguiu im-
pedir o contrabando de armas ofensivas
numa das fronteiras mais extensas e deser-
tas do mundo pretende proibir a venda fis-
calizada e registrada de armas de defesa.

Pregou Franklin Roosevelt um novo
tipo de liberdade: a de não ter medo.

O desarmamento dos honestos, num
país em que os assaltantes estão soltos e
armados, tende a criar um povo de medro-
sos.

Bandidos estrangeiros hão de conside-
rar convidativo o nosso território.
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Quando os sem-terra, os sem-teto, os
sem-mulher ou os
sem-qualquer-coisa-que-queiram souberem
que os chefes de famílias estão desarma-
dos, as invasões – que, no campo, o Gover-
no não consegue ou não quer impedir – vão
alastrar-se pelas cidades.

O texto da proposta que o Governo
procura impor ao Congresso “proíbe tam-
bém aos policiais possuir arma de fogo... fi-
carão indefesos ante a sanha vingativa dos
criminosos.” (Ten.-Cel. Jairo Paes de Lira)

A Suíça é o país em que há maior nú-
mero de armas em poder dos cidadãos. E
um dos menores índices de criminalidade.

Não é a arma que causa o crime.
Pela Lei nº 9.437, de 20/02/97, todos

os brasileiros que obedecem à lei foram
obrigados a registrar suas armas. Agora o
Governo pretende tomar destes, cujo nome
e endereço tem, todas as armas registra-
das. Diz que vai indenizar; se pelo justo va-
lor, não agindo como mais um assaltante, o
Governo terá despesa enorme para desa-
mar a parte honesta da população.

Dizia Maquiavel que “as armas são sa-
gradas, pois são o único recurso dos oprimi-
dos”. E a Igreja Católica, no seu Catecismo,
aprovado pelo atual Papa, ensina que, em
certas situações extremas, o povo tem o di-
reito de resistir pelas armas à opressão do
Poder Público (nº 2243).

Por que pretende o Governo desarmar
os governados?

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Go-
vernador do meu Estado, Mato Grosso do Sul, na
Guerra do Paraguai, os paraguaios bloquearam os
rios, meio de navegação mais fácil para invasão do
nosso território. O Governador de Mato Grosso do
Sul, naquela época Intendente, Couto Magalhães,
com o povo armado, rechaçou o invasor até que
chegassem as tropas oficiais.

Cito este fato ocorrido no meu Estado para ratifi-
car que o povo armado, organizado, disciplinado, é
solução até para a defesa do nosso território.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – Per-
mite-me V. Exª um aparte?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Concedo o aparte ao ilustre Senador José Roberto
Arruda.

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – Se-
nador Juvêncio da Fonseca, permito-me fazer um

aparte a V. Exª, com todo o respeito que tenho por V.
Exª e pelas idéias que, neste momento, defende, para
discordar – e com veemência. Também recebi a carta
do Dr. Viotti, aliás, meu conterrâneo, ilustre expoente
do conservadorismo arcaico, que, infelizmente, ainda
resiste, principalmente em determinados setores da
sociedade. E ele dá um exemplo fantástico: o ameri-
cano. A sociedade mais violenta do planeta, que fez a
Guerra do Vietnã para proteger a sua indústria bélica,
promoveu a maior onda de assassinatos do último sé-
culo, sob o argumento de que não poderia coibir o
crescimento da sua indústria de venda de armas. E
agora, quando garotos se matam nas escolas, quan-
do meninos de seis anos matam coleguinhas de sete
ou oito anos, nas escolas americanas, agora, sim – e
ele se esqueceu de dizer na carta –, os Estados Uni-
dos da América do Norte se preocupam em fazer uma
legislação mais rígida para diminuir a venda de armas
no seu território. Mas não desejam coibir a venda de
armas no exterior, até porque se sabe que a indústria
bélica americana é responsável por grande parte das
exportações daquele país. No caso brasileiro, embo-
ra eu aceite argumentos apresentados por V. Exª e
pelo Senador Arlindo Porto – acho que temos que re-
fletir sobre eles; vamos admitir que não é possível
uma radical proibição, pois isso geraria problemas
muito graves em determinadas regiões do País –, por
outro lado, temos que admitir que está havendo a ba-
nalização do uso de arma de fogo no Brasil. Em todas
as camadas sociais, pessoas se mostram poderosas
porque têm um revólver na cinta. E aí ele diz, na carta:
como vamos proibir que policiais usem armas quando
fora do serviço? Então, não vamos proibir! Acabamos
de assistir a um fato ocorrido no aeroporto da Capital
do País: um policial, fora do horário de serviço, pode-
roso, porque portava sua arma, matou pai e filho, de-
vido a uma briga familiar. As escolas da Capital do
País passam por uma grande onda de violência, por-
que menores andam armados, não havendo nenhu-
ma fiscalização. Mas está certo V. Exª, e temos
concordância em um ponto: não basta apenas restrin-
gir o uso da arma de fogo para gerarmos uma socie-
dade menos violenta. É preciso uma série de outras
ações. Devemos buscar a eficiência do Estado para
que haja uma sociedade menos violenta. Mas, em mi-
nha opinião – com todo o respeito e para deixar regis-
trada a minha discordância –, não podemos deixar de
discutir mecanismos de restrição do uso de armas de
fogo no Brasil, pelo altíssimo índice de violência com
que estamos convivendo. É um grande engano imagi-
nar que, por portar uma arma, por falar mal da eficiên-
cia pública nessa área, o cidadão irá gerar uma
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sociedade menos violenta. Ledo engano! Se cada um
dos 160 milhões de brasileiros tivesse uma arma de
fogo, a nossa sociedade seria muito mais violenta do
que é hoje. Obrigado, Senador Juvêncio da Fonseca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador José Roberto
Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Juvêncio da Fonseca, V. Exª já ultrapassou o seu tem-
po em 10 minutos.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PFL – MS) –
Já encerrarei, Sr. Presidente. Quero apenas dizer ao
Senador José Roberto Arruda, como último argumen-
to, que não pretendemos que haja 160 milhões de ho-
mens armados no Brasil. Queremos disciplina,
queremos que o Estado saiba onde é que está a
arma, com quem está, e que tenha tudo registrado em
seus arquivos. Pretende-se a extinção pura e simples
do comércio e fabrico de armas, mas o contrabando
de armas está presente na vida do brasileiro, o que
ninguém pode negar. Nos Estados Unidos não foi
possível impedir a entrada de armas nas escolas.
Aqui também não conseguiremos impedir isso. Não
podemos deixar a questão das armas completamente
sem controle no País, permitindo que apenas o con-
trabando ganhe dinheiro e tenha condições de ter ar-
mas. O Estado tem de participar do processo de
controle e porte de armas. Há o cidadão que pode
portar arma, mas ele terá de se submeter a todos os
testes, a todos os regulamentos da lei. E haverá o ci-
dadão que, mesmo se submetendo a eles, não con-
seguirá ter uma arma. Ninguém quer, de forma
alguma, banalizar o recurso do porte de arma. Mas é
preciso que ele seja disciplinado, para que o Estado
não entre na anomia a que me referi no início, ou seja,
em uma situação em que não há regulamentação,
não há observância da lei, e em que apenas o bandi-
do tem armas na mão.

Sr. Presidente, obrigado pela tolerância. Esse
tema voltará à tribuna, por outros Senadores, tenho
certeza, até que esse projeto, que está tramitando
nesta Casa, seja votado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Prorro-

go, na forma regimental, a Hora do Expediente, para
atender às inscrições dos Senadores que desejam fa-
zer comunicações inadiáveis.

Pela ordem, tem a palavra o Senador Francelino
Pereira.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

lamentavelmente, o tempo destinado à Hora do Expe-
diente esgotou-se com apenas dois oradores. Dessa
forma, peço a minha inscrição para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
fica inscrito e terá a palavra em terceiro lugar.

Tem a palavra, para uma comunicação inadiá-
vel, o Senador Romeu Tuma, por cinco minutos.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para comuni-
cação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, em regime
democrático, a avaliação da segurança nacional pres-
supõe mudança de ótica. Passado o tempo em que se
buscava reprimir ações tidas como atentatórias a um
poder nacional instituído, para garantir a execução de
objetivos nacionais permanentes, uma das indaga-
ções mais freqüentes na mídia refere-se ao papel re-
servado às Forças Armadas, ou melhor, ao modelo
militar que nossa sociedade almejaria implementar
diante da atual conjuntura mundial.

Enquanto se ampliam as liberdades públicas
nos países desenvolvidos, os mais testados na Histó-
ria, há firme convicção quanto a modelo próprio de
força armada, desde que zelar pela soberania e inte-
gridade nacionais continua sendo o objetivo nº 1 de
qualquer Força Armada, seja no Brasil, no México ou
no Canadá, e sobre esse aspecto não há divergênci-
as nem no campo político. A prioridade de cada exér-
cito varia de acordo com a realidade de cada país,
mas é onde se afirma a necessidade de uma política
de defesa sustentável, que se correlaciona de forma
inequívoca à segurança do Estado e ao bem-estar da
sociedade.

Essas vertentes convergem para a construção
de um modelo de desenvolvimento que fortaleça a
democracia, reduza as desigualdades sociais e os
desequilíbrios regionais, de forma que as necessida-
des de defesa e de ação diplomática no campo exter-
no estejam em harmonia com as prioridades
nacionais internas. Nesse contexto, as Forças Arma-
das continuam a ser, fundamentalmente, organiza-
ções nacionais alicerçadas no rigor da hierarquia e da
disciplina, equipadas, treinadas e remuneradas para
defender essas nações pelas armas e vencer as
guerras que possam acontecer. Todavia, em nosso
meio, algumas variáveis político-ideológicas costu-
mam ser inseridas no tema e chegam a alimentar
acirradas discussões infensas à realidade.

Por essa razão é que a política de defesa não
pode ser uma versão adocicada da política externa.
Ambas buscam os mesmos objetivos, mas com ins-
trumentos e métodos inteiramente distintos e, a me-
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nos que essas diferenças sejam preservadas, o
soldado perderá a função e a Nação estará desprote-
gida, se amanhã o diplomata falhar.

No caso brasileiro, a tarefa dos formadores da
política de defesa é tornada mais árdua pela falta de
ameaças plausíveis e de riscos visíveis que possam
ser neutralizados ou combatidos por forças militares.
A ameaça difusa, nem sempre típica ou provável, dei-
xa o planejador com responsabilidade de imaginar o
imponderável e fazê-lo com equilíbrio.

Partindo-se do pressuposto de que a vocação
do Brasil é pacífica e defensiva, voltada para a inte-
gração internacional e para os esforços de garantia
da paz mundial, essa concepção não anula a capaci-
tação do país para com as necessidades de defesa,
que exigem definições estratégicas, capacidade dis-
suasória, aprimoramento tecnológico e disponibilida-
des materiais. Essa capacidade de defesa, em que
pese às atenuantes que a globalização possa produ-
zir sobre aspectos nacionais, continua sendo uma
condição imprescindível da soberania do Estado.

A propósito dessa neopolítica globalizante, é
verdade que as ameaças também se globalizam,
como no conhecido conceito físico de ação e reação.
Grosso modo, podem ser citados o narcotráfico, o
contrabando, o crime organizado, a lavagem interna-
cional de dinheiro e, por que não dizer, o contrabando
de armas. A paz interna não depende de uma política
de defesa, mas sim de um eqüitativo processo de de-
senvolvimento econômico e social e de um ambiente
democrático de participação política. No plano militar,
a reorganização das Forças Armadas, sua redistribui-
ção geográfica e condições de acesso a tecnologias
avançadas depende da mobilização de recursos ma-
teriais, sob pena de o assunto não passar de uma
abstração acadêmica.

Pensar uma política de defesa para o Brasil é
pensar a atualidade e o futuro de nossas necessida-
des e interesses de segurança. A tarefa cabe tanto ao
Presidente da República e aos membros do Congres-
so Nacional quanto à sociedade brasileira. Como dis-
se antes, o perfil pacífico do Brasil justifica essa
política de defesa orientada menos pelas ameaças e
mais pela vigilância. A esse respeito, dirigi ofício ao
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional desta Casa, no qual proponho seja
aberto espaço ao debate e considerações acerca do
papel de nossas Forças Armadas.

Como o tempo destinado ao meu pronuncia-
mento já está esgotado, solicito à Mesa que todo o
meu discurso seja considerado como lido. Antes de

encerrar, porém, quero citar alguns tópicos importan-
tes.

À guisa de exemplo, temos a desconfiança com
que os nossos militares têm olhado a movimentação
norte-americana no continente, notadamente no caso
da guerrilha colombiana, largamente financiada pelo
narcotráfico, que estende seus tentáculos à Amazô-
nia brasileira. Pode-se até mesmo acusar os militares
mais radicais de enxergarem aqui e alhures uma pos-
sibilidade concreta de internacionalização da Amazô-
nia. Mas como deixar de atribuir-lhes razão quando
sabemos que os guerrilheiros colombianos têm verba
superior a US$700 milhões anuais, orçamento de dar
inveja ao Exército brasileiro e a qualquer Força Arma-
da?

Se considerarmos a biodiversidade, as riquezas
minerais e, sobretudo, o fato de que 80% da água po-
tável disponível no mundo – excluídas as calotas po-
lares – estão nos rios e lagos da Amazônia e de que a
água será uma commodity muito disputada no sécu-
lo XXI, não é exagero a preocupação dos militares. E
faz sentido lançar uma discussão sobre o papel e a
presença dos militares em todo o território nacional.
Reitero que dessa discussão devem participar os po-
deres constituídos e a sociedade civil para garantir
que, qualquer que seja a consideração geopolítica
que venha a predominar, a democracia deve ser a pe-
dra de toque do pensamento e ação das Forças
Armadas.

Sr. Presidente, transcrevo aqui um artigo publi-
cado pelo ex-Senador Jarbas Passarinho, importante
figura da História contemporânea brasileira, que peço
seja incluído no meu pronunciamento.

Para terminar, gostaria de dizer que, há mais de
2.500 anos, o filósofo e general chinês Sun Tzu escre-
veu A Arte da Guerra, obra reputada como o mais
antigo e até hoje atual tratado sobre como defender
um país, vencendo no embate das armas. Consta que
Sun Tzu nunca perdeu uma guerra, e, entre os ensi-
namentos que nos legou, na condição de um dos mai-
ores estrategistas já vistos, avulta o de que “os
generais são assistentes da nação; quando sua as-
sistência é completa, o país é forte; quando sua assis-
tência é defeituosa, o país é fraco.” E, entre as cinco
maneiras que propõe para se identificar qual dos con-
tendores tem condições de vencer, ressalta: “aqueles
que têm generais hábeis e não constrangidos por
seus governantes são os vitoriosos”.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
Gostaria que fosse transcrito, por inteiro, o meu pro-
nunciamento.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
DO SENADOR ROMEU TUMA:

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-
dente, Srªs. e Srs. Senadores, em regime democráti-
co a avaliação da segurança nacional pressupõe
mudança de ótica. Passado o tempo em que se bus-
cava reprimir ações tidas atentatórias a um Poder Na-
cional instituído, para garantir a execução de objetivos
nacionais permanentes, uma das indagações mais
freqüentes na mídia refere-se ao papel reservado às
Forças Armadas, ou melhor, ao modelo militar que
nossa sociedade almejaria implementar diante da
atual conjuntura mundial.

Enquanto se ampliam as liberdades públicas
entre os países desenvolvidos, os mais testados na
História, há firme convicção quanto a modelo próprio
de força armada, desde que zelar pela soberania e in-
tegridades nacionais continua sendo o objetivo núme-
ro 1 de qualquer Força Armada, seja no Brasil,
México ou Canadá e sobre este aspecto não há diver-
gências nem no campo político. As prioridades de
cada exército variam com a realidade de cada país,
mas é onde se afirma a necessidade de uma política
de defesa sustentável, que se correlaciona de forma
inequívoca à segurança do Estado e ao bem-estar da
sociedade.

Essas vertentes convergem para a construção
de um modelo de desenvolvimento que fortaleça a
democracia, reduza as desigualdades sociais e os
desequilíbrios regionais, de forma que as necessida-
des de defesa e de ação diplomática no campo exter-
no estejam em harmonia com as prioridades
nacionais internas. Nesse contexto, as Forças Arma-
das continuam a ser, fundamentalmente, organiza-
ções nacionais alicerçadas no rigor da hierarquia e
disciplina, equipadas, treinadas e remuneradas para
defender essas nações pelas armas e vencer as
guerras que possam acontecer. Todavia, em nosso
meio, algumas variáveis político-ideológicas costu-
mam ser inseridas no tema e chegam a alimentar
acirradas discussões infensas à realidade.

Por essa razão é que a política de defesa não
pode ser uma versão adocicada da política externa.
Ambas buscam os mesmo objetivos, mas com instru-
mento e métodos inteiramente distintos e , a menos
que essas diferenças sejam preservadas, o soldado
perderá a função e a Nação está desprotegida, se a
manhã o diplomata falhar. No caso brasileiro, a tarefa
dos formadores da política de defesa é tornada mais
árdua pela falta de ameaças plausíveis e de riscos vi-
síveis que possam ser neutralizados ou combatidos
por forças militares. A ameaça difusa, nem sempre tí-

pica ou provável, deixa o planejador com a responsa-
bilidade de imaginar o imponderável e fazê-lo com
equilíbrio.

Partindo-se do pressuposto que a vocação do
Brasil é pacífica e defensiva, voltada para a integra-
ção internacional e para os esforços de garantia da
paz mundial, essa concepção não anula a capacita-
ção do país para com as necessidades de defesa,
que exigem definições estratégicas, capacidade dis-
suasória, aprimoramento tecnológico e disponibilida-
des materiais. Essa capacidade de defesa, em que
pese as atenuantes que a globalização possa produ-
zir sobre aspectos nacionais, continua sendo uma
condição imprescindível da soberania do Estado.

A propósito desta neopolítica globalizante é ver-
dade que as ameaças também se globalizam, como
no conhecido conceito físico de ação e reação. Gros-
so modo, podem ser citados o narcotráfico, o contra-
bando, o crime organizado, a lavagem internacional
de dinheiro. A paz interna não depende de uma políti-
ca de defesa, mas sim de um eqüitativo processo de
desenvolvimento econômico e social e de um ambi-
ente democrático de participação política. No plano
militar, a reorganização das Forças Armadas, sua re-
distribuição geográfica e condições de acesso a tec-
nologias avançadas depende da mobilização de
recursos materiais, sob pena de o assunto não pas-
sar de uma abstração acadêmica.

Pensar uma política de defesa para o Brasil é
pensar a atualidade e o futuro de nossas necessida-
des e interesses de segurança. A tarefa cabe tanto ao
presidente da República e aos membros do Congres-
so Nacional como também à sociedade brasileira.
Como disse antes, o perfil pacífico do Brasil justifica
essa política de defesa orientada menos pelas amea-
ças e mais pela vigilância. A este respeito, dirigi oficio
ao Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional desta Casa, no qual proponho seja
aberto espaço ao debate e considerações acerca do
papel de nossas forças armadas. Sugeri fossem con-
vidados a expor idéias sobre este tema momentoso
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Defesa
e os Senhores Comandantes da Aeronáutica, Exérci-
to e Marinha, além de outras autoridades.

O Brasil precisa discutir, com urgência o papel
de suas Forças Armadas. Entendo ser essa discus-
são apenas um dos cenários que hoje ocupam as
mentes dos altas escalões das forças armadas brasi-
leiras. No momento em que o governo moderniza a
cadeia de comandos militares, criando o Ministério da
Defesa, como existe no países desenvolvidos, as For-
ças Armadas convivem com uma crise de meios. Que
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tipo de Exercito, Marinha e Aeronáutica é necessário
para garantir fronteiras e ocupar o território? Sendo
uma potência regional entre seus pares lati-
no-americanos, tal situação implica responsabilida-
des e empenho, mesmo não tendo qualquer intenção
imperialista dentro de sua área de influência.

À guisa de exemplo, temos a desconfiança com
que os nossos militares têm olhado para a movimen-
tação norte-americana no continente, notadamente
no caso da guerrilha colombiana, largamente finan-
ciada pelo narcotráfico, que estende seus tentáculos
à Amazônia brasileira. Pode-se até mesmo acusar
os militares mais radicais de enxergar aqui e alhures
uma possibilidade concreta de internacionalização
da Amazônia. Mas como deixar de atribuir-lhes ra-
zão quando sabemos que os guerrilheiros colombia-
nos têm verba superior a 700 milhões de dólares
anuais, orçamento de dar inveja ao Exército Brasilei-
ro?

Se considerarmos a biodiversidade, as riquezas
minerais e, sobretudo, o fato de que 80 por cento da
água potável disponível no mundo – excluídas as ca-
lotas polares –, estão nos rios e lagos da Amazônia e
que a água será uma commodity muito disputada no
século XXI, não é exagero a preocupação dos milita-
res e faz sentido lançar uma discussão sobre o papel
e presença dos militares em todo o território nacional.
Reitero que desta discussão devem participar os po-
deres constituídos e a sociedade civil para garantir
que, qualquer que seja a consideração geopolítica
que venha a predominar, a democracia deve ser a pe-
dra de toque do pensamento e ação das Forças
Armadas.

Por isso, mais uma vez, precisamos render-nos
ao tirocínio de uma ilustre figura da República, que
muita falta faz nesta Casa, e felicitá-la pelo artigo lúci-
do e oportuno publicado no prestigioso jornal “O Esta-
do de S. Paulo”, edição de 15 do corrente, à página
A2, sob o título “Papel das Forças Armadas”. Refi-
ro-me ao Presidente da “Fundação Milton Campos”,
ilustre ex-Senador e ex-Ministro de Estado Jarbas
Passarinho.

Com clareza e concisão peculiares, o artigo
analisa o passado e o presente de nossas Forças
Armadas para, ao final, transformar-se numa séria
advertência quanto ao futuro, com a firmeza que só
se pode esperar de quem conhece o assunto na teo-
ria e na prática. Assim, o texto dispensa comentários.
Elucida-se por si mesmo e merece transcrição nos
Anais do Senado. Diz o seguinte:

O constituinte de 87/88 discutiu ampla-
mente o papel das Forças Armadas. Já na

primeira Constituição republicana elas se
destinavam, além de à defesa da Pátria,
também à manutenção das leis (artigo 14).
A Constituição de 1946 rezava: “Desti-
nam-se as Forças Armadas a defender a
Pátria e a garantir os poderes constituciona-
is, a lei e a ordem.” A de 1967 repetiu o tex-
to, sem alteração. Insurgiu-se a esquerda
contra a destinação de garantir a lei e a or-
dem, atribuição que julgava exclusivamente
policial. Não conseguiu o que buscava obsti-
nadamente, mas obteve uma inovação: a de
que as Forças Armadas se destinam “à de-
fesa da Pátria, à garantia dos poderes cons-
tituídos e, por iniciativa de qualquer destes,
da lei e da ordem” (artigo 142). A atuação
dos militares na garantia da lei e da ordem
fica condicionada à iniciativa de qualquer
dos poderes constituídos. Para evitar impas-
se, no caso de iniciativa simultânea de dois
poderes em conflito, a lei complementar re-
gulou tal competência.

Agora, volta a discutir-se o papel das
Forças Armadas, uma vez instalado o Minis-
tério da Defesa. O que mal se disfarça, em
essência, é o desejo de retirar definitiva-
mente das Forças Armadas, em qualquer
caso, o papel de garante da lei e da ordem
interna, usado para golpe de Estado. Fa-
la-se hoje de uma “mudança de mentalidade
dos militares atuais”, como se outrora preva-
lecesse a mentalidade intervencionista, de
natureza política. Esquece-se que, historica-
mente, o apelo às Forças Armadas tem vin-
do de fora, da chamada sociedade civil, dos
políticos, da imprensa e até da Igreja. Tal-
vez isso haja correspondido a uma socieda-
de política débil, caracterizada por certa de-
liqüescência da organização do Estado.
Então, antes seria preciso mudar a mentali-
dade política, useira e vezeira em bater às
portas dos quartéis e sublevá-los, sob pre-
textos de eleição fraudada (1930), de amea-
ça esquerdista (1937), de corrupção (1954)
e de irrupção de guerra revolucionária
(1964). A intervenção militar, no passado
próximo, evidencia o acompanhamento, pe-
los militares, dos apelos vindos de fora, das
modificações de sentimentos e aspirações
da classe média, que mudam de substância
e de sentido. Uma única vez os militares
brasileiros assumiram o poder político. Falo
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do passado porque, como disse Bobbio, o
tempo do velho é o passado. Os que preten-
dem seja a polícia a encarregada da defesa
da ordem e da lei internas desconsideram
perigosamente os surtos insurrecionais, os
chiapas em armas desafiando o Estado, no
México, as guerrilhas comunistas na Colôm-
bia e os movimentos separatistas na Euro-
pa, obrigando democracias estáveis a se
socorrer de suas Forças Armadas.

O papel fundamental das Forças
Armadas é preparar-se e adestrar-se para
ganhar guerras. Somente os irenistas, que
não acreditam em inimigos ou adversários,
podem dar-se ao luxo de pensar num mun-
do solidário, sem o menor perigo de confli-
to. Como não temos, no momento, antago-
nismo externo, há quem julgue desneces-
sária uma força armada. O general
MacArthur, à frente dos exércitos que inva-
diriam o Japão, ao tomar conhecimento de
que Hiroshima havia sido destruída por
uma única bomba atômica, disse: “Homens
como eu ficaram obsoletos. Não haverá
mais guerras. Elas passaram para as mãos
dos cientistas, e não dos soldados.” Pou-
cos anos depois, ele comandava as tropas
aliadas na Guerra da Coréia. Marx previra
que, implantado o comunismo, todos os pa-
íses seriam fraternos, não haveria mais
guerras. A União Soviética de Kruchev imo-
bilizou dezenas de divisões na fronteira com
a China de Mao Tse- tung, prontas para o
conflito armado. O Vietnã invadiu o Cambo-
ja e eram todos comunistas...

As atividades subsidiárias impostas
por lei às Forças Armadas não se coadu-
nam rigorosamente com a natureza da for-
mação militar, como para participar de cam-
panhas de saúde pública, de transporte de
cestas básicas para flagelados nordestinos,
para evitar a exploração política dos “indus-
triais da seca”, e até de segurança pública
no Rio de Janeiro. Há pouco, o prefeito de
São Paulo, não contando com a Polícia Mili-
tar no conflito com os “perueiros”, disse pu-
blicamente que iria socorrer-se do Exército!
Transformar as forças terrestres em comba-
tentes contra o narcotráfico, como parece
ter o general Colin Powell sugerido ao vir ao
Brasil, eis outra atividade subsidiária só ad-
missível em caso de apoio logístico.

A sociedade – disse o novo ministro da
Defesa, naturalmente habilitado a dizê-lo –
deve dizer que tipo de Forças Armadas quer
e para o quê. Perdida nos séculos está a
advertência romana da cólera das legiões,
mas milícias armadas é que não podem ser.
O presidente Fernando Henrique, há poucos
dias, declarou ser constrangedora a situa-
ção de um juiz em início de carreira remune-
rado parcamente por R$ 5.2248,00 ao mês,
quando um delegado da Polícia Federal ga-
nha R$ 7.500,00. O presidente, que descen-
de de ilustres militares, sabe que o militar,
que jura dedicar-se inteiramente ao serviço
da Pátria, mesmo com o sacrifício da pró-
pria vida, tem ciência de que jamais será
rico na sua profissão, mas talvez desconhe-
ça que um general com mais de 40 anos de
serviço e com todos os cursos feitos ganha
menos que os “parcos vencimentos” do juiz
de início de carreira. É isso que a sociedade
quer? Forças Armadas manietadas e passi-
vas nas questões internas de ofensas à or-
dem e à lei, efetivos meramente simbólicos
na nova ordem mundial sem momentâneos
antagonismos externos, mal pagas e mal
equipadas?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a tão
brilhante trabalho somente poderia acrescentar bre-
ve observação. Há mais de 2.500 anos o filósofo e
general chinês Sun Tzu escreveu “A Arte da Guer-
ra”, obra reputada como o mais antigo e até hoje
atual tratado sobre como defender um país, vencen-
do no embate das armas. Consta que Sun Tzu nun-
ca perdeu uma guerra e, entre os ensinamentos que
nos legou, na condição de um dos maiores estrate-
gistas já vistos, avulta o de que “os generais são as-
sistentes da nação; quando sua assistência é com-
pleta, o país é forte; quando sua assistência é defei-
tuosa, o país é fraco.” E, entre as cinco maneiras
que propõe para se identificar qual dos contendores
tem condições de vencer, ressalta: “aqueles que
têm generais hábeis e não constrangidos por seus
governantes, são os vitoriosos.”

Era o que desejava comunicar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª

será atendido, na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela,

para uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente
Fernando Henrique promoverá hoje uma reunião com
os Presidentes dos três Poderes para discutir a ques-
tão do teto salarial. Pelo que li nos jornais, o Presiden-
te está preocupado com a liminar que concede
auxílio-moradia para juízes em todo o País. Na visão
do Presidente, resolvendo a questão da fixação do
teto salarial, estaria resolvido também o reajuste nos
vencimentos dos magistrados.

Trata-se de uma iniciativa louvável a do Presi-
dente da República. De fato, é necessário definir logo
a questão do teto salarial, uma novela que se enrola
há tempos. Gostaria, no entanto, Sr. Presidente, de di-
zer que seria capenga uma reunião que discutisse
apenas um lado da moeda – o lado mais forte, diga-se
de passagem.

Não dá para resolver a questão do teto salarial
sem apresentar uma proposta justa de aumento do
salário mínimo, um dos mais baixos do mundo, que
tem funcionado como um elemento multiplicador da
fome, da miséria e da violência no País. Mais do que
isso: para início de conversa, deve-se estabelecer
que o aumento do mínimo tem necessariamente que
ser maior que o aumento do teto.

Já passa da hora de o Brasil tomar medidas
para reduzir suas desigualdades, sua injustiça social,
assentada basicamente na criminosa distribuição de
renda. E o caminho mais curto é dar mais a quem tem
menos e menos a quem tem mais. Isso começa pelo
estabelecimento de um salário mínimo justo, que seja
suficiente para que uma família realmente tenha o mí-
nimo para viver com dignidade.

Quando fazemos uma avaliação do salário míni-
mo pelo mundo, ficamos estupefatos com a miséria
que se paga ao trabalhador brasileiro. Para se ter uma
idéia, no paupérrimo Paraguai, aqui pertinho, o míni-
mo eqüivale a R$263, o dobro do que paga o Brasil.
No Uruguai, o salário mínimo é de R$338 e, na sem-
pre conturbada Argentina, é de R$376, mais do que o
dobro do que se pretende pagar após o reajuste que
está sendo estudado.

Ora, se países muito mais pobres que o Brasil
sustentam um mínimo muito maior do que o nosso,
isso, no mínimo, deve nos levar a uma reflexão e à
contestação das teses da equipe econômica, segun-
do as quais um aumento maior levará o País à que-
bradeira. Não! O que está quebrando os brasileiros é
esse mínimo injusto, que mantém famílias inteiras em
condições subumanas de vida e nos humilha perante
o mundo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a posição
do Congresso Nacional neste debate não pode ser

outra. A definição do teto salarial tem que passar pela
definição do aumento do salário mínimo. E o aumento
do mínimo não pode ser menor e nem igual ao au-
mento do teto.

Manifesto o meu apoio às declarações já presta-
das por vários Senadores, por vários Deputados Fe-
derais, pelo Presidente da Casa, Senador Antonio
Carlos Magalhães. A posição manifestada por todos é
correta, justa e sensata e, com certeza, terá o respal-
do do Congresso e do povo brasileiro.

Não podemos ceder neste momento. É uma
oportunidade única de conseguirmos um avanço na
luta que temos aqui empreendido contra as desigual-
dades existentes no Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
manifesto a minha posição radicalmente contrária a
um aumento de salário mínimo que não seja condi-
zente com as necessidades das famílias brasileiras.
Não podemos hoje estar discutindo um teto salarial e,
ao mesmo tempo, um salário mínimo de fome, um sa-
lário mínimo que, sem dúvida alguma, tem sido um
propulsor da miséria, da fome e da pobreza absoluta
no nosso País.

Sr. Presidente, registro esta minha posição.
Com muita dignidade, venho a esta tribuna para de-
fender uma proposta de salário mínimo digna para os
brasileiros.

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

a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira para
uma comunicação inadiável. S. Exª dispõe de cinco
minutos.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para uma comunicação inadiável.) – O que me preo-
cupa, Sr. Presidente, na reunião que se realiza neste
momento no Palácio do Planalto, entre o Presidente
da República e os Presidentes do Senado, da Câma-
ra dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, é a
definição do salário mínimo. Considero que deve ha-
ver pelo menos um indicativo de que vamos caminhar
para uma distribuição de renda mais condizente com
a dignidade da pessoa humana.

Sabemos que dentro do governo, Sr. Presiden-
te, há quem defenda que salário mínimo e teto salarial
para servidores públicos devem ser discutidos sepa-
radamente.A alegação é que a discussão sobre o teto
está politizada e tem até ameaçado provocar confron-
to entre Poderes. Mas a discussão sobre o salário
também está politizada, justamente por causa do de-
bate sobre o teto salarial para os funcionários públi-
cos. O fato é que a distância entre o menor e o maior
salário é imensa. Tomando-se como referência o me-
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nor salário, que é o salário mínimo de R$136, e o mai-
or salário, que é o do Presidente da República, de
R$8 mil, verificamos que este corresponde a uma re-
muneração quase 60 vezes maior. Ou seja, no Brasil,
o maior salário corresponde a quase 60 vezes o me-
nor salário, característica dos países onde há uma
elevada concentração de renda, como ocorre no Bra-
sil. Na Alemanha e nos países nórdicos, essa diferen-
ça não passa de oito. Essa concentração de renda é
sinistra, é terrível, é perversa, e não pode mais ser to-
lerada pela consciência nacional..

Sr. Presidente, quero manifestar plena concor-
dância com o Presidente Antonio Carlos Magalhães,
que defende, em nome do partido a que pertence-
mos, um salário mínimo de R$170 ou R$180, de acor-
do com a decisão tomada pela Comissão Executiva
Nacional do Partido da Frente Liberal, do qual sou Vi-
ce-Presidente. A idéia, como se sabe, partiu de uma
indicação do Deputado Luiz Medeiros, traduzindo o
conhecimento que ele tem não apenas da realidade
paulista, mas da realidade desta Nação brasileira.

Sr. Presidente, sei que, desse encontro de hoje,
não sairá uma decisão final sobre o salário mínimo,
embora possa ser alcançado um acordo entre os che-
fes dos Três Poderes em torno do teto salarial para os
servidores públicos. Estou certo de que o Presidente
desta Casa, traduzindo toda a aspiração da institui-
ção, continuará lutando para que seja definido um sa-
lário mínimo mais compatível com as reais
necessidades dos trabalhadores.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Mal-
daner.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 54, DE 2000

Autoriza o Poder Executivo a esti-
mular a criação de Fundos de Responsa-
bilidade Social e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Em conformidade com os arts. 249 e 250
da Constituição Federal, é o Poder Executivo autori-
zado a estimular a instituição, no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, de Fundos de
Responsabilidade Social (FRS),com o objetivo de
contribuir para saneamento financeiro e custeio dos
respectivos sistemas de previdência social.

Art. 2º Para as unidades da Federação que
constituírem o FRS dotados de parcela dos recursos
oriundos de alienações de ativos dentro dos respecti-
vos programas de privatização, de ativos recebíveis
de caráter indenizatório, especialmente conforme a
Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, e de outras recei-
tas previstas em lei específica, a União aportará ao
FRS o equivalente a 4% da RLR da respectiva unida-
de.

§ 1º Farão jus ao aporte de recursos da União,
mencionado no caput, apenas, as unidades da Fede-
ração que firmaram ou firmarem contratos de refinan-
ciamento de suas dívidas com o Tesouro Nacional,
conforme a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997 e
a Medida Provisória nº 1.969-13, de 3 de fevereiro de
2000.

§ 2º O aporte referido no caput será feito medi-
ante o não pagamento do serviço da dívida refinanci-
ada junto à União, nos termos das citadas Lei nº
9.496, de 11 de setembro de 1997 e da Medida Provi-
sória nº 1.969-13, de 3 de fevereiro de 2000.

§ 3º A União compensará o aporte de recursos
referido no artigo anterior, mediante repactuação do
Contrato de Refinanciamento da Dívida firmado com
a unidade da Federação, observando-se o seguinte:

I – o refinanciamento dos valores aportados ao
FRS, após o vencimento do prazo de amortização ori-
ginal, em até 120 parcelas mensais;

II – a manutenção das demais condições origi-
nais do Contrato de Refinanciamento.

Art. 3º As disponibilidades financeiras dos Fun-
dos de Responsabilidade Social serão geridas pelo
Banco do Brasil S/A e aplicadas em conformidade
com os critérios estabelecidos pelo Conselho Mone-
tário Nacional para entidades de previdências privada
fechada.

Art. 4º Somente serão liberados rendimentos re-
ais do FRS, sendo que os recursos destinam-se ex-
clusivamente ao custeio de aposentadorias, pensões
e demais benefícios previdenciários dos servidores
da unidade da Federação.

§ 1º A liberação aludida no caput, a cada Unida-
de da Federação, fica condicionada á sua efetiva con-
tribuição ao FRS, conforme previsto no artigo 2º
acima, à sua adimplência junto ao Tesouro Nacional e
ao cumprimento das metas estabelecidas no seu Pro-
grama de Ajuste Fiscal, firmado com a União, em con-
sonância com a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de
1997 e a Medida Provisória nº 1.969-13, de 3 de feve-
reiro de 2000.
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§ 2º O Poder Executivo Federal estabelecerá os
procedimentos para a liberação dos recursos e deter-
minará a publicação de relatório semestral dos FRS,
no qual serão discriminados as fontes e usos dos
Fundos referidos nesta lei.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Este Projeto de Lei, que ora submetemos à
apreciação dos ilustres membros desta Casa, dá cur-
so à recente Emenda Constitucional nº 20, de 1998,
que introduziu os seguintes dispositivos na Lei Maior,
verbis:

Art. 249. Cfo aos recursos de sua
arrecadação, a União poderá constituir
fundo integrado por bens, direitos e ativos
de qualquer natureza, mediante lei que
disporá sobre a natureza e administração
desse fundo.

Art. 250. Com o objetivo de assegurar
recursos para o pagamento dos benefícios
concedidos pelo regime geral de previdência
social, em adição aos recursos de sua
arrecadação, a União poderá constituir fundo
integrado por bens, direitos e ativos de
qualquer natureza, mediante lei que disporá
sobre a natureza e administração desse
fundo.

Ou seja, em adição às contribuições dos
servidores e dos recursos ordinários dos respectivos
tesouros, tanto a União como as unidades da
federação poderão constituir fundos destinados ao
financiamento do pagamento de proventos e
aposentadoria e pensões concecidas aos
respectivos servidores e seus dependentes.

Com o presente PLS, propomos a instituição de
Fundos de Responsabilidade Social, no âmbito dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, medi-
ante estímulos da União, visando atingir plenament
os objetivos do mandamento constitucional. Para tan-
to, propõe-se que, além de recursos provenientes da
venda de ativos nas privatizações em toda a esfera
pública do País e dos recebíveis de caráter indeniza-
tório, especialmente os referentes às compensações
financeiras estabelecidas pela Lei nº 9796, de 1999,
sejam também redirecionados 4% da Receita Líquida
Real (RLR) dos Estados e Municípios, que atualmen-
te estão comprometdos com o serviço da dívida refi-

nanciada pela União, no âmbito do Programa de
Ajuste Fiscal, conforme Lei nº 9496/97 e Medida Pro-
visória nº 1969-13, de 3-2-2000.

Este PLS é uma modesta contribuição, ao lado
de outras sugestões que objetivam contribuir para o
melhoramento das condições sociais no País, a
exemplo da proposta de instituição do Fundo Brasil de
Cidadania, de autoria do nobre Senador Eduardo Su-
plicy e da Proposta de Emenda à Constituição, que
institui o Fundo Constitucional de Combate à Pobreza
– uma idéia do Presidente do Senado, Senador Antô-
nio Carlos Magalhães, adotada pela Comissão Mista
Especial de Combate à Pobreza.

O tema relativo à pobreza e à miséria em nosso
País nunca esteve, talvez, em tanta evidência. Os mo-
tivos são históricos, vêm de longe e chegam ao ab-
surdo de liderarmos o ranking mundial sobre o
assunto. Isso é realmente vergonhoso para um País
que tem ocupado a posição de 8ª economia do mun-
do.

Assim, o presente PLS, ao propor a criação de
Fundos para subsidiar o financiamento da previdên-
cia social no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, leva em conta a realidade histórica:
esses entes foram dotados, no passado, de autono-
mia para fixarem regimes próprios de previdência, se-
guindo o espírito de autonomia relativa na federação.
Ocorre que esses mesmos entes, de um modo geral,
enfrentam problemas de ordem social tão graves, que
recursos destinados ao pagamento de aposentadori-
as e pensões fazem falta à cobertura de ingentes dis-
pêndios em diversas outras áreas sociais.

Ora, esta proposta de instituição de Fundos, por
isso mesmo denominado Fundos de Responsabilida-
de Social, busca equacionar essas questões, levan-
do-se em consideração mecanismos de correção de
longo prazo. Em outras palavras, parte dos recursos
atualmente comprometidos com o pagamento de dívi-
da dos Estados e dos Municípios, junto à União, por
conta dos refinanciamentos de longo prazo, seriam
transferidos para esses Fundos, que por sua vez seri-
am reforçados com receitas da venda de ativos dentro
das privatizações do próprio setor público e de recei-
tas provenientes de compensaçõs financeiras entre
os regimes de origem e o sistema de previdência ge-
ral, além das correntes receitas orçamentárias de
cada ente da federação.

O Projeto prevê o ressarcimento dos recursos à
União, após o término do prazo de vencimento da dí-
vida refinanciada, mediante repactuação dos contra-
tos de refinanciamento. De igual modo, para proteger
os Fundos de erosão financeira, propõe-se que so-
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mente os rendimentos reais dos Fundos sejam libera-
dos para os custeios previdenciários correntes.

Como se nota, o remanejamento de RLR, desti-
nada a servir dívida para subsidiar pagamento de
aposentadorias, estaria vinculado ao Programa de
Ajuste Fiscal. Este Programa, como se sabe, consiste
em uma série de medidas e controles acordados en-
tre a União e os entes por ela financiados, e visa a
corrigir distorções estruturais na administração públi-
ca. Até que se concretize esse ajuste fiscal, que por
definição demanda tempo, requer-se criatividade e
busca de soluções intermediárias. Em nosso entendi-
mento, a presente proposta contempla esses requisi-
tos e, por isso, a submetemos à apreciação dos
nobres pares.

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos

para o pagamento de proventos de aposentadoria e
pensões concedidas aos respectivos servidores e
seus dependentes, em adição aos recursos dos res-
pectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios poderão constituir fundos
integrados pelos recursos provenientes de contribui-
ção e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza,
mediante lei que disporá sobre a natureza e adminis-
tração desses fundos.

Artigo incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15-12-98:

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos
para o pagamento dos benefícios concedidos pelo re-
gime geral de previdência social, em adição aos re-
cursos de sua arrecadação, a União poderá constituir
fundo integrado por bens, direitos e ativos de qual-
quer natureza, mediante lei que disporá sobre a natu-
reza e administração desse fundo."
....................................................................................

LEI Nº 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999

Dispõe sobre a compensação finan-
ceira entre o Regime Geral de Previdên-
cia Social e os regimes de previdência
dos servidores da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, nos
casos de contagem recíproca de tempo

de contribuição por efeito de aposenta-
doria, e dá outras providências.

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

LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997

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

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

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.969-13
DE 3 DE FEVEREIRO DE 2000

Estabelece critérios para a consoli-
dação e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Mu-
nicípios.

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

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– Revisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 55, DE 2000

Inclui os §§ 5º e 6º no art. 7º da Lei
nº 9.294/96, que “dispõe sobre as restri-
ções ao uso e à propaganda de produtos
fumígeros, bebidas alcoólicas, medica-
mentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do § 4º do art. 220 da Consti-
tuição Federal”.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Incluam-se os §§ 5º e 6º no art. 7º da Lei

nº 9.294/96, com a seguinte redação:
“Art. 7º A propaganda de medicamen-

tos e terapias de qualquer tipo ou espécie
poderá ser feita em publicações especializa-
das dirigidas direta e especificamente a pro-
fissionais e institituições de saúde.

§ 5º Todo equipamento utilizado para
aplicação de bronzeamento artificial e tam-
bém os ambientes em que as referidas apli-
cações se realizam deverão conter aviso,
bem visível e legível, com os seguintes dize-
res, precedidos da afirmação “O Ministério
da Saúde adverte”:

I – o bronzeamento artificial pode cau-
sar câncer de pele;

II – o bronzeamento artificial pode cau-
sar catarata;
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III – o bronzeamento artificial causa
envelhecimento precoce;

IV – as câmaras de bronzeamento
emitem raios UVA e UVB;

V – a radiação emitida pela câmaras
de bronzeamento é mais intensa que a do
sol;

VI – evite bronzear-se artificialmente
mais de dez vezes por ano;

VII – menores de idade não devem fa-
zer bronzeamento artificial.

§ 6º A propaganda conterá, nos meios
de comunicação e em função de suas ca-
racterísticas, advertência escrita ou falada
sobre os maléficios dos equipamentos utili-
zados para bronzeamento artificial, apresen-
tando, de forma legível, ao menos duas das
afirmações relacionadas no § anterior."

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

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

Justificação

Os meios de comunicação vêm alertando para os
riscos que o bronzeamento artificial pode causar à saú-
de humana. Reportagens impressas e televisadas di-
vulgam depoimentos de dermatologistas, advertindo
quanto ao perigo dessa prática, já que, diariamente,
30.000 (trinta mil) brasileiros, dos quais 80% são
mulheres, visitam clínicas que oferecem esse serviço.

Nesses locais, os clientes recebem informações
erradas, provavelmente por ignorância dos próprios
funcionários que operam os equipamentos. O período
de utilização da camas ou câmaras de bronzeamento
demonstra bem a realidade; enquanto as clínicas afir-
mam que, se o cliente preferir, podem ser usadas to-
dos os dias, os médicos advertem que o máximo
deverá ser de dez sessões por ano, mesmo assim se
a pessoa não se expuser diretamente ao sol durante
todo esse tempo.

Os especialistas afirmam que dez minutos de
radiação artificial equivalem a um dia inteiro de sol,
pois as máquinas emitem uma quantidade média de
raios UVA dez vezes maior que a radiação solar. Se-
gundo o dermatologista Aldo Toschi, do Grupo de Tu-
mores Cutâneos do Instituto Brasileiro de Controle do
Câncer, “mesmo tendo uma penetração profunda e
bronzeando aos poucos, a exposição constante ao
UVA modifica o DNA das células, podendo ocasionar
uma transformação cancerígena”. Além disso, verifi-
cou-se, recentemente, a emissão de raios UVB nes-

sas radiações, antes apontadas como os únicos cau-
sadores de câncer de pele.

Pesquisas desenvolvidas na Europa indicam
que as mulheres que se submetem a mais de vinte
minutos de bronzeamento artificial por ano têm sete
vezes mais chances de surgimento de melanoma
após os trinta anos de idade.

Existe também grande possibilidade de desen-
volvimento de catarata, caso não sejam utilizados
óculos especiais para proteção dos globos oculares.

Embora ainda existam dúvidas quanto a essas
prováveis conseqüências, os dermatologistas já che-
garam a um consenso: o bronzeamento artificial pre-
dispõe ao câncer e ao envelhecimento precoce.

Não existe meio de se medir e controlar o grau
de radiação que o usuário dessas câmaras recebe.
Levando-se em conta que aumenta a cada dia o nú-
mero de cidadãos que se submetem ao bronzeamen-
to artificial, e que os riscos à saúde humana são muito
sérios, conto com o apoio dos meus nobres Pares a
esta proposição, que tem como objetivo a preserva-
ção do bem maior: a vida.

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. – Sena-
dor Carlos Patrocínio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

Dispõe sobre as restrições ao uso e
à propaganda de produtos fumígeros, be-
bidas alcoólicas, medicamentos, terapias
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4º do art. 220 da Constituição Federal.

....................................................................................
Art. 7º A propaganda de medicamentos e terapi-

as de qualquer tipo ou espécie poderá ser feita em pu-
blicações especializadas dirigidas direta e
especificamente a profissionais e instituições de saú-
de.

§ 1º Os medicamentos anódinos e de venda li-
vre, assim classificados pelo órgão competente do
Ministério da Saúde, poderão ser anunciados nos ór-
gãos de comunicação social com as advertências
quanto ao seu abuso, conforme indicado pela autori-
dade classificatória.

§ 2º A propaganda dos medicamentos referida
neste artigo não poderá conter afirmações que não
sejam passíveis de comprovação científica, nem po-
derá utilizar depoimentos de profissionais que não se-
jam legalmente qualificados para fazê-lo.

§ 3º Os produtos fitoterápicos da flora medicinal
brasileira que se enquadram no disposto no § 1º des-
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te artigo deverão apresentar comprovação científica
dos seus efeitos terapêuticos no prazo de cinco anos
da publicação desta lei, sem o que sua propaganda
será automaticamente vedada.

§ 4º Toda a propaganda de medicamentos conte-
rá obrigatoriamente advertência indicando que, a per-
sistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA  FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Art. 220. A manifestação do pensamento, a cria-
ção, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
....................................................................................

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do pa-
rágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, ad-
vertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Sociais –
Decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os proje-
tos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.

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

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO Nº 98, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento

Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado nº 41, de 2000, de minha autoria, que
“Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.998, de 11 de jane-
iro de 1990, para conceder o benefício do segu-
ro-desemprego aos trabalhadores que especifica e
dá outras providências”.

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. – Sena-
dor Sebastião Rocha.

REQUERIMENTO Nº 99, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 71 e 74,a,do Re-

gimento Interno do Senado Federal, seja criada uma
Comissão Temporária, composta por sete Senado-

res, com prazo de 120 (cento e vinte) dias, encarrega-
da de apresentar estudos conclusivos sobre a influên-
cia do vocabulário e de costumes estrangeiros nos
diversos setores da vida e da cultura brasileira, bem
como indicar diretrizes para a preservação do idioma
e dos valores nacionais.

Justificação

Tendo em vista a verdadeira substituição de ter-
mos e expressões próprias da língua portuguesa
principalmente por vocabulário do inglês falado e es-
crito nos EEUU, torna-se necessário que o Congres-
so Nacional e, por seu intermédio, o povo brasileiro
adquiram consciência da descaracterização que vêm
sofrendo tanto o idioma quanto as demais expressões
da cultura nacional.

Levando-se em conta que outros países, como
a França e a Itália, estão empenhados na realização
desses mesmos estudos, como etapa inicial, em defesa
dos respectivos valores nacionais, proponho a criação
dessa Comissão Temporária que, após ouvir especialis-
tas dos diferentes setores, indique as diretrizes que po-
derão preservar a Língua Portuguesa e as
manifestações da arte e da cultura brasileira, bem como
valorizá-las perante a juventude e a população em ge-
ral.

Sala das Sessões, 2 de março de 2000. – Sena-
dor Carlos Patrocínio, PFL – TO.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.

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

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO Nº 100, DE 2000

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do artigo 218 do Regimen-

to Interno, manifestações de pesar da Casa, pelo fale-
cimento do ex-Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, Dr. José Barison, ocor-
rido em 20-2-2000, em Porto Alegre/RS.

a) Inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) Apresentação de condolências à família, ao Estado

do Rio Grande do Sul e ao Tribunal de Justiça do Estado.
Sala das Sessões, 2 de março de 2000. – Sena-

dora Emília Fernandes – Senador Pedro Simon –
Senador José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O reque-
rimento lido depende de votação, em cujo encami-
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nhamento podem fazer uso da palavra os Srs.
Senadores que desejarem.

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

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

sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2000
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 90, de 2000 – art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Resolução nº 20, de 2000, (apre-
sentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Pa-
recer nº 129/2000, Relator: Senador Bello
Parga), que autoriza a República Federa-
tiva do Brasil a contratar operação de
crédito externo no valor de EUR
28.746.467,00 (vinte e oito milhões, sete-
centos e quarenta e seis mil, quatrocen-
tos e sessenta e sete euros,) junto ao
Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW
(Hospitais Universitários).

A Presidência esclarece ao Plenário que pode-
rão ser oferecidas emendas à proposição até o encer-
ramento da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presi-

dente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo

a palavra a V. Exª.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para discutir.

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, os Itens nº 1 e 2 da pauta tratam de dois
empréstimos feitos a empresas americanas por inter-
médio do banco daquele país.

Quero lembrar um discurso, muito bem elabora-
do e consciente da situação da assistência à saúde,
feito ontem pelo Senador Tião Viana, em que tivemos
a oportunidade de aparteá-lo, dada a importância do
tema.

Esses empréstimos se destinam a hospitais uni-
versitários. Penso que sua aprovação é importantíssi-
ma, e que, realmente, eles se destinem a essa
atividade. A assistência médica de melhor qualidade

à classe mais pobre, hoje, sem dúvida alguma, está
sendo feita nos hospitais universitários, a exemplo do
Hospital das Clínicas, em São Paulo, e de alguns ou-
tros Estados que têm universidade. É a grande recla-
mação do Senador Tião Viana, por uma escola de
medicina, por um hospital na Região Norte do País.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao Senador Mozarildo Caval-
canti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs. e Srs. Senadores, está em discussão o Item
nº 1 da pauta, que é equivalente ao Item nº 2, embora
tenham votações em separado. Tive a oportunidade
de discutir a matéria na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos e quero aplaudir o Ministério da Educação
pela iniciativa, que efetivamente vai fortalecer as uni-
versidades.

Entretanto, eu não poderia deixar de fazer um
registro nesta sessão – na verdade, é um apelo ao Mi-
nistro Paulo Renato –, para que invertamos um pouco
a equação de que, de novo, continuem sendo mais
beneficiadas as instituições mais desenvolvidas, as
instituições que já têm excelência até, do Sul e Su-
deste, enquanto as instituições de ensino superior fe-
derais do Norte, e principalmente do Nordeste e do
Centro-Oeste, continuam recebendo parcelas propor-
cionalmente menores. Eu sei que se argumenta que,
no Sul e Sudeste, há uma concentração maior de es-
tudantes, uma concentração maior de escolas. No en-
tanto, se não invertermos essa equação, sempre vai
ficar assim. Precisamos transportar a excelência do
conhecimento para o Norte, até para descongestio-
nar e desconcentrar o saber, que continua sempre
nas regiões mais desenvolvidas do País.

Portanto, como representante do Estado de Ro-
raima e professor da Universidade Federal de Rorai-
ma, quero fazer este registro. Ao mesmo tempo que
aplaudo essa iniciativa, peço que futuras providênci-
as nesse sentido privilegiem as universidades menos
favorecidas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo mais quem queira discuti-la, de-
claro encerrada a discussão.

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

téria queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 121



A matéria vai á Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a re-
dação final para o Projeto de Resolução nº 20, de
2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Senador Casildo Maldaner.

É lido o seguinte

PARECER Nº 146, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 20, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 20, de 2000, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor de EUR28.746.467,00
(vinte e oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta e sete euros), junto ao Kre-
ditanstalf für Wiederaufbau – KfW.

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de março de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 146, DE 2000

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº    , DE 2000

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito ex-
terno no valor de EUR28.746.467,00 (vin-
te e oito milhões, setecentos e quarenta
e seis mil, quatrocentos e sessenta e
sete euros), junto ao Kreditanstalf für Wi-
ederaufbau – KfW.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a contratar opera-

ção de crédito externo, nos termos da Resolução nº
96, de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de
1992, ambas do Senado Federal, no valor de
EUR28.746.467,00 (vinte e oito milhões, setecentos e
quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete
euros), junto ao Kreditanstalf für Wiederaufbau – KfW,
da Alemanha.

§ 1º Os recursos provindos dessa operação de
crédito destinam-se ao financiamento de 85% (oitenta
e cinco por cento) de contrato comercial de importa-
ção de bens e serviços a serem financiados pela Carl
Zeiss Jena GmbH, firma alemã, no âmbito do Progra-

ma de Modernização e Consolidação da
Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais Universitários.

§ 2º A contratação da operação é condicionada
à existência de prévia dotação orçamentária suficien-
te para a cobertura do fluxo financeiro estimado para
o cumprimento das obrigações contratuais anuais, e
à observância dos limites estabelecidos pela Comis-
são de Controle e Gestão Fiscal, do Ministério da Fa-
zenda, para a movimentação e empenho das
movimentações e pagamentos das despesas.

Art. 2º As condições financeiras básicas da ope-
ração de crédito são as seguintes:

I – devedor: República Federativa do
Brasil/Ministério da Educação;

II – Credor: Kreditanstalf für Wiederaufbau –
KfW (Frankfurt/Alemanha);

III – executor: Secretaria de Ensino Superior do
Ministério da Educação;

IV – valor: EUR28.746.467,00 (vinte e oito
milhões, setecentos e quarenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta e sete euros);

V – objetivo: financiamento de 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor dos bens e serviços a serem
adquiridos da Carl Zeiss Jena GmbH;

VI – desembolso: conforme os embarques dos
bens até 31 de dezembro de 2000, podendo ser
prorrogado;

VII – carência: a primeira parcela de
amortização será devida seis meses após a data em
que ocorrer a média ponderada dos embarques, a
qual é preliminarmente estimada no Contrato;

VIII – amortização: em vinte parcelas
semestrais, iguais e consecutivas;

IX – juros: Euro Interbank Offered Rate
(Euribor) de seis meses, mais spread de 0,65% a.a.
(sessenta e cinco centésimos por cento ao ano),
vencíveis semestralmente, exigíveis nas datas de 30
de março e 30 de setembro de cada ano, até o início
da amortização. Posteriormente, devidos nas
mesmas datas de vencimento das amortizações;

X – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte
e cinco centésimos por cento ao ano),
trimestralmente, calculada sobre os saldos
devedores não desembolsados do empréstimo,
devida a partir da data de assinatura do Contrato;

XI – comissão de administração: 0,25% (vinte e
cinco centésimos por cento), flat sobre o valor do fi-
nanciamento, devida em até sessenta dias após a as-
sinatura do contrato;
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Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e dos encargos financeiros poderão ser alte-
radas em função da data de assinatura do Contrato.

Art. 3º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida num prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imedia-
ta apreciação da redação final.

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

discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2000
(Em regime de urgência, nos termos do

Requerimento nº 91, de 2000 - art. 336, inciso II)

Discussão, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 21, de 2000,
(apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão
de seu Parecer nº 130/2000, Relator:
Senador Bello Parga), que autoriza a
União a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até EUR
5.072.905,00 (cinco milhões, setenta e
dois mil, novecentos e cinco euros),
junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau –
KfW, destinada ao financiamento de 15%
da importação de bens e serviços a
serem fornecidos pela empresa alemã
Carls Zeiss Jena GmbH, no âmbito do
“Programa de Modernização e
Consolidação da Infra-estrutura
Acadêmica das Instituições Federais de
Ensino Superior e Hospitais
Universitários”.

A Presidência esclarece ao Plenário que podem
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra-
mento da discussão.

Em discussão o projeto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

Sr. Presidente, para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para dis-
cutir, concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.

Sr. Presidente, esta operação de crédito, tal
como o Item nº 1, visa a financiar 85% do valor to-
tal dos bens e serviços a serem adquiridos da em-
presa alemã Carls Zeiss Jena GmbH, no âmbito
do Programa de Modernização e Consolidação da
Infra-Estrutura Acadêmica das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior e Hospitais Universitári-
os.

As condições financeiras são favoráveis, com
custo efetivo de 4,36% ao ano e prazo de 10 anos
para amortização do principal. Há méritos que cer-
cam o programa, uma vez que virá a favorecer a capa-
cidade das instituições federais de ensino em
desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas.

Os aspectos positivos são acompanhados de
problemas freqüentemente apontados nos progra-
mas financiados com recursos externos. A ausência
de capacidade orçamentária, sensivelmente reduzida
nos últimos anos devido aos custos crescentes de ro-
lagem das dívidas interna e externa, tem levado o Go-
verno a lançar mão de empréstimos externos com
intensidade crescente. Tais operações comprometem
ainda mais o fluxo futuro de capitais, aumentando a
dependência econômica a novos financiamentos ex-
ternos.

Esse aspecto foi ressaltado pelo Senador Lauro
Campos, que, em todas as ocasiões em que exami-
namos empréstimos externos, tem chamado a aten-
ção do Senado Federal a respeito.

Os empréstimos contratados para financiar a
aquisição de bens e serviços apresentam outros in-
convenientes, como o agravamento também da ba-
lança comercial, a perda de oportunidade de geração
de empregos no País e, nesse caso em particular, a
ausência de incentivos às empresas instaladas no
País em desenvolver produtos de alto valor tecnológi-
co agregado. O Estado poderia utilizar sua capacida-
de de demanda para induzir as empresas instaladas
no País a incorporarem a tecnologia necessária ao
fornecimento desses bens e serviços.

Por outro lado, as instituições de ensino terão
acesso a máquinas e equipamentos de alto valor tec-
nológico, que permitirão o desenvolvimento de pes-
quisas que seriam inviabilizadas na ausência desse
financiamento.

Não estamos nos objetando ao empréstimo por
causa dos aspectos positivos, mas rendemos a nossa
homenagem ao Senador Lauro Campos, porque
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sempre tem chamado a atenção e a consciência do
Senado Federal e do Governo Federal a respeito de
empréstimos dessa natureza.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Continua
em discussão a matéria.(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro
encerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a re-
dação final para o Projeto de Resolução nº 21, de
2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercí-
cio, Casildo Maldaner.

É lido o seguinte

PARECER Nº 147, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção nº 21, de 2000.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 21, de 2000, que autoriza
a União a contratar operação de crédito externo, no
valor equivalente a até EUR5.072.905,00 (cinco mi-
lhões, setenta e dois mil, novecentos e cinco euros)
junto ao Kreditanstalf für Wiederaufbau – KfW, desti-
nada ao financiamento de 15% (quinze por cento) da
importação de bens e serviços a serem fornecidos
pela empresa alemã Carl Zeiss Jena GmbH, no âmbi-
to do Programa de Modernização e Consolidação da
Infra-estrutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais Universitários.

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de março de
2000. – Geraldo Melo, Presidente – Carlos Patrocí-
nio, Relator – Nabor Júnior – Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER Nº 147, DE 2000

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

RESOLUÇÃO Nº     , DE 2000

Autoriza a União a contratar opera-
ção de crédito externo, no valor equiva-
lente a até EUR5.072.905,00 (cinco mi-
lhões, setenta e dois mil, novecentos e

cinco euros) junto ao Kreditanstalf für
Wiederaufbau – KfW, destinada ao finan-
ciamento de 15% (quinze por cento) da
importação de bens e serviços a serem
fornecidos pela empresa alemã Carls Ze-
iss Jena GmbH, no âmbito do Programa
de Modernização e Consolidação da
Infra-estrutura Acadêmica das Institui-
ções Federais de Ensino Superior e Hos-
pitais Universitários.

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

52, V, da Constituição Federal, e da Resolução nº 96,
da 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de
1992, ambas do Senado Federal, a contratar opera-
ção de crédito externo junto ao Kreditanstalf für Wie-
deraufbau – KfW, da Alemanha.

Parágrafo único. Os recursos referidos neste ar-
tigo serão utilizados no financiamento de 15% (quinze
por cento) da importação de bens e serviços a serem
fornecidos pela empresa alemã Carl Zeiss Jena
GmbH, no âmbito do Programa de Modernização e
Consolidação da Infra-estrutura Acadêmica das Insti-
tuições Federais de Ensino Superior e Hospitais Uni-
versitários.

Art. 2º A contratação da operação de crédito de
que trata esta Resolução é condicionada à existência
de prévia dotação orçamentária e ao cumprimento
dos limites estabelecidos para a movimentação e o
empenho das movimentações e pagamento das des-
pesas, conforme atestado pela Comissão de Controle
e Gestão Fiscal – CCF, do Ministério da Fazenda.

Art. 3º A operação de crédito mencionada no art.
2º tem as seguintes características financeiras:

I – devedor: República Federativa do Brasil/Mi-
nistério da Educação;

II – credor: Kreditanstalf für Wiederaufbau – KfW
(Frankfurt/Alemanha)

III – executor: Secretaria de Ensino Superior do
Ministério da Educação;

IV – valor pretendido: EUR5.072.905,00 (cinco
milhões, setenta e dois mil, novecentos e cinco eu-
ros);

V – objetivo: financiamento de 15% (quinze por
cento) do valor dos bens e serviços a serem adquiri-
dos da Carl Zeiss Jena GmbH;

VI – desembolso: conforme o embarque dos
bens;

VII – carência: a primeira parcela de amortiza-
ção será devida seis meses após a data em que ocor-
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rer a média ponderada dos embarques, a qual é
preliminarmente estimada no Contrato;

VIII –amortização: catorze parcelas semestrais,
iguais e consecutivas;

IX – juros: Euro Interbank Offered Rate (Euribor)
de seis meses, mais spread de 2,25% a.a. (dois intei-
ros e vinte e cinco centésimos por cento ao ano), ven-
cíveis semestralmente, exigíveis nas datas de 30 de
março e 30 de setembro de cada ano, até o início da
amortização. Posteriormente, exigíveis nas mesmas
datas de vencimento das amortizações;

X – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte
e cinco centésimos por cento ao ano), trimestralmen-
te, calculada sobre o saldo não desembolsado do em-
préstimo, devida a partir da data de assinatura do
Contrato; e

XI – comissão de administração: 1% (um por
cento) flat sobre o valor do financiamento, devida em
até trinta dias após a assinatura do Contrato.

Art. 4º A autorização concedida por esta Reso-
lução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º 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 a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 3:

Segundo dia de discussão, em primei-
ro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 24, de 1999, tendo como primei-
ro signatário o Senador Lúcio Alcântara, que
dá nova redação à alínea “c” do inciso I do
art. 12 da Constituição Federal (nacionalida-
de brasileira), tendo

Parecer favorável, sob nº 849, de
1999, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Amir
Lando.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno,
a matéria constará da Ordem do Dia durante 5 ses-

sões deliberativas ordinárias, em fase de discussão,
em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas
emendas assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado. Transcorre, hoje, a segunda
sessão de discussão.

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

terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 4:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 771, de 1999, do Senador José
Eduardo Dutra, solicitando, nos termos regi-
mentais, que sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 522, de 1999, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

O Sr. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Projeto nº
522/99, de minha autoria, apresentado nesta Casa
em agosto do ano passado, tem como essência redu-
zir a burocracia na relação de trabalho neste momen-
to de grande desemprego, especialmente na zona
rural.

Votarei favoravelmente ao requerimento, na cer-
teza de que o nobre Senador José Eduardo Dutra
contribuirá para que a discussão do projeto na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania seja acele-
rada.

Pretendemos assegurar todos os direitos dos
trabalhadores – férias, 13º salário e Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço –, mas agilizando essa rela-
ção, especialmente nos contratos temporários do
trabalhador rural.

Nosso voto é favorável ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Algum

dos Srs. Senadores deseja encaminhar a votação?
(Pausa.)

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 522, de 1999 vai

à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, se-
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guindo, posteriormente, à de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 5:

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 794, de 1999, do Senador Gllvam
Borges, solicitando que sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 510, de 1999, além da Co-
missão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Sociais.

Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 510, de 1999, vai

à Comissão de Assuntos Sociais, seguindo, posteri-
ormente, à de Educação, em decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que designou os Srs.
Senadores Geraldo Melo, José Agripino e Agnelo
Alves para representarem o Senado na cerimônia de
Beatificação dos trinta Mártires do Rio Grande do
Norte.

O Sr. Geraldo Melo, 1º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Ademir Andra-
de, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra ao Senador Roberto Requião, por per-
muta com o Senador José Alencar.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, é uma satisfação usar a palavra
quando o Senado está sob a Presidência do meu ami-
go, Senador Ademir Andrade, do Pará.

Dois motivos me trazem a esta tribuna: dar co-
nhecimento ao Senado de algumas notícias sobre o
Paraná e informações sobre o andamento dos pro-
cessos que se originaram na CPI dos Precatórios.

A CPI do Narcotráfico se instalou, há 2 dias, na
Assembléia Legislativa do meu Estado, com resulta-
dos extremamente interessantes: comprometeu, in li-
mine, a cúpula inteira da Polícia Civil do Estado,
demonstrando que há participação dos delegados no
comando do esquema de narcotráfico. Acabou, no
Paraná, a época das quadrilhas independentes. A Po-
lícia estadual assumiu o comando do tráfico de forma
completa e absoluta. Traficantes eventuais não pas-
savam de meros fornecedores da droga, porque ela
era imediatamente apreendida, os traficantes libera-

dos, e a droga vendida pelo esquema da Polícia Civil.
Cerca de 200 policiais estão envolvidos no processo.

Porém, da tribuna do Senado da República,
quero dizer que a Polícia Civil do Paraná é uma boa
polícia. A maioria absoluta dos delegados e dos agen-
tes têm um comportamento exemplar. Ocorreu, no
entanto, que o Governo afrouxou as cordas; o Gover-
no deixou de existir; a referência de autoridade desa-
pareceu. Os escândalos se sucedem e o Paraná está
envergonhado diante do Brasil: é o Rafael Greca no
escândalo do bingo; é a Polícia Federal do Paraná de-
ixando rolar com tranqüilidade o esquema das máqui-
nas caça-níqueis, que são apreendidas no País
inteiro, mas, devido a uma estranha licença, persis-
tem no meu Estado de uma forma absolutamente
descontrolada.

O PMDB procurou o delegado da Polícia Fede-
ral e recebeu deste a informação de que ele não tinha
ordens para apreender máquinas ilegais de vídeobin-
go. Fica, aqui, minha pergunta ao Superintendente
Nacional da Polícia Federal: o que está faltando para
o delegado do Paraná receber ordem para acabar
com os vídeobingos, com as máquinas de jogo de
azar, com as máquinas de caça-níqueis do meu Esta-
do?

E fica também uma sugestão: demitir o Superin-
tendente do Paraná e nomear para o cargo alguém
que aja.

Já não basta o escândalo da Polícia Civil? Esta-
rá a Polícia Federal esperando uma CPI para agir e
expor suas entranhas à sociedade brasileira? Será
que existe realmente Polícia Federal no Paraná e no
Brasil? O Superintendente já foi informado por mim,
por meio de sua assessoria parlamentar, do que está
ocorrendo no meu Estado e nenhuma providência foi
tomada até agora.

A ação da CPI é apoiada pelo lado bom da Polí-
cia Civil do Estado. As denúncias e a exposição dos
crimes e do tráfico só foi possível pelo apoio do Dele-
gado Adauto, do Grupo Fera, da Polícia Civil; pela
ação corajosa e correta de Deputados Federais de
outros estados do Brasil; e pelo apoio de dois Deputa-
dos do Partido dos Trabalhadores – Deputado Esta-
dual Angelo Vanhoni e o Deputado Federal Padre
Roque –, que levaram a CPI para o Estado de forma
arrojada, com destemor, e estão forçando essa lava-
gem absoluta da roupa suja da administração pública.

Venda da Copel, venda da Sanepar, roubo no
Banestado, quebradeira do Banestado, privatização
do Banco, desvio de dinheiro, tudo encoberto pela mí-
dia, que é absolutamente controlada pelos R$500 mi-
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lhões que o Governador gasta, por mandato, em
publicidade. E, agora, o escândalo da Polícia Civil.

D. Alzemira, uma senhora ligada a uma associa-
ção de bairro de Vila Verde, em Curitiba, telefo-
nou-me: “Requião, eu não acredito nessa CPI”. E eu
lhe perguntei: “Mas por quê, D. Alzemira?” Ela respon-
deu: “Eu não acredito porque, até agora, só envolve-
ram `bagrinhos´”. O Delegado-Geral não é um
“bagrinho”. Ele foi afastado pelo Governador, mas o
Governador que o afastou foi o mesmo que o nome-
ou. O Secretário de Segurança que o afastou foi o
mesmo que o nomeou há muito tempo e é impossível
que eles não tivessem notícia do que estava aconte-
cendo na Polícia Civil do Paraná. Tinham, sim, notícia.
E a D. Alzemira me disse, então, porque ela não acre-
dita na CPI: “Senador Requião, só acredito na CPI
quando ela decretar a prisão do Secretário de Segu-
rança e do Governador do Estado.”

É a opinião de D. Alzemira, mas a D. Alzemira
fala com a voz rouca do povo, aquela voz que, às ve-
zes, tira o sono do Fernando Henrique Cardoso. Tira o
sono, mas não muda a sua maneira de agir e a sua
submissão a uma ideologia entreguista e ao capital fi-
nanceiro internacional.

Vai mal o meu Estado. Os escândalos se suce-
dem e o Estado modelo do Brasil, falido, vê expostas
as suas entranhas e o mal cheiro assusta a todas as
pessoas de bem.

O meu apelo aos policiais sérios, aos delegados
honestos: aproveitem a ocasião da CPI; não se omi-
tam e se empenhem no trabalho de limpar a Polícia
Civil e a Polícia Militar, que ainda não entrou nessa
dança, mas que tem também participação no tráfico,
na venda de drogas, na distribuição de drogas em
todo o Estado, liberada por um Governo fraco. Não
existindo referência no Governo, o Governo sendo
absolutamente leniente e corrupto, é evidente que a
corrupção toma conta da máquina do Estado da ma-
neira mais completa e absurda. Mas deixemos o Pa-
raná, o Greca ...

O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Senador, eu
pediria um aparte exatamente neste trecho do pro-
nunciamento de V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Concedo um aparte ao Senador Osmar Dias.

O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Serei rápido;
apenas para cumprimentar a maneira franca e objeti-
va com que V. Exª trata dessa questão, que é grave no
Paraná. Eu até aproveito este momento para sugerir
que nós, os Senadores do Paraná e de outros Esta-
dos, possamos levar uma proposta à CPI do Narco-
tráfico, para que ela cumpra o papel que o Senado

deixou de cumprir quando se negou a implantar aqui
a CPI que investigaria os bingos e que permitiria, de
forma muito clara, abrir o sigilo bancário, telefônico,
não da forma com que o Ministro Rafael Greca fez,
mas abrir de verdade, para que fosse investigado. Se
temos uma denúncia, que continua sendo feita sema-
nalmente na imprensa, de que o Ministro Rafael Gre-
ca está angariando recursos para o seu caixa de
campanha, por meio de dinheiro lavado nas máqui-
nas caça-níqueis no País, penso que cabe à CPI do
Narcotráfico a responsabilidade de investigar, o que
este Senado deixou de fazer, pois lavou às mãos no
momento em que toda a Nação brasileira esperava a
investigação de um Ministro que está sendo acusado
de corrupção e de participação no dinheiro do narco-
tráfico. Deixo aqui a minha proposta para que a CPI
do Narcotráfico convoque o Ministro Rafael Greca e
investigue essa questão.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Senador Osmar Dias, podemos levar em conjunto
essa sugestão aos Deputados da CPI. A questão do
Rafael Greca dormita na lentidão das decisões do
ilustre Presidente da República, mas já se transfor-
mou em uma questão de conhecimento nacional e
objeto de ironias por parte da imprensa em todos os
Estados brasileiros.

Esta semana, quando cheguei ao meu gabinete,
os funcionários estavam com a revista IstoÉ na mão e
me disseram que a revista tinha saído incompleta.
Não entendi o porquê. Incompleta por quê? E um de-
les me disse que parecia ter havido um erro na edição.
Eu contestei: mas que erro? A resposta foi: a IstoÉ
esqueceu esta semana de se referir ao escândalo do
Rafael Greca. A IstoÉ vinha sistematicamene tratan-
do do assunto. Não acho que tenha se esquecido,
mas a revista cumpriu o papel ao levantar o problema,
e esse problema não foi aprofundado, porque a base
de apoio do Governo Federal impediu que o Senado
da República instalasse a CPI.V.Exª lembra, Senador
Osmar Dias, que, por sua iniciativa própria, os Sena-
dores haviam apoiado à exaustão a instalação da
CPI, mas, na última hora, as assinaturas de apoio co-
meçaram a ser retiradas, e a questão foi varrida para
baixo do tapete. Os responsáveis continuam mandan-
do no Ministério do Esporte e Turismo. O Ministro Ra-
fael Greca continua firme no seu posto, embora,
evidentemente, esse processo viabilize um desgaste
continuado do Governo do Fernando Henrique. Mas,
acredito, que isso ainda não estourou porque tem mu-
ito mais gente envolvida.

Li, ontem, na coluna do Cláudio Humberto, de-
núncias contra a participação da Racimec no esque-
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ma com a Caixa Econômica Federal. Esquema do
jogo que foi apropriado pelo Rafael e pelos seus ami-
gos, quando assumiu o Ministério, é um esquema que
já estava plantado no Ministério do Turismo e no Go-
verno Fernando Henrique há algum tempo. Decretos
do Fernando Henrique abriram o caminho para a libe-
ração das máquinas caça-níqueis. O Rafael chegou
depois, tomou conta do esquema, botou o seus perdi-
gueiros a tomar dinheiro dos maquinistas e o contato
com a máfia italiana e espanhola se estabeleceu.
Mas os embriões da patifaria já estavam implantados
no Ministério do Turismo e no Governo, daí o deses-
pero do Fernando Henrique, da sua base de apoio,
em evitar a instalação de uma comissão parlamentar
de inquérito que iria muito além de Rafael Greca, mui-
to além dos Deputados envolvidos e dos auxiliares do
Ministério até agora denunciados.

Mas, Sr. Presidente, a segunda intenção que me
fez assumir esta tribuna hoje se suporta em um com-
promisso assumido por mim e pelo Senado da Repú-
blica: o compromisso de acompanhar as
investigações do Ministério Público e da Polícia Fede-
ral e as atitudes do Judiciário em relação aos crimes
denunciados pela CPI dos Precatórios.

Recentemente, a pedido do Procurador-Geral
da República Geraldo Brindeiro, um Ministro do Sup-
remo Tribunal Federal avocou para o Tribunal
processos que tramitavam em uma Vara do Rio de Ja-
neiro. A justificativa é que esses processos
envolveriam o atual Deputado Eduardo Campos, que,
por ser Deputado Federal, tem o privilégio da
imunidade parlamentar. Portanto, esse processo não
poderia mais tramitar no Rio de Janeiro. No entanto, o
processo do Rio de Janeiro tratava de má-gestão de
recursos públicos e havia indiciado não o Deputado
Eduardo Campos, mas a direção do Bradesco, o
banco que viabilizou a patifaria na qualidade de com-
prador final. Se não existisse um comprador final,
ninguém poderia ter roubado um tostão de um Estado
ou de um Município brasileiro no grande escândalo
dos precatórios.

Quero trazer para o conhecimento do Senado
Federal algumas peças que informam com clareza
essa discussão. Terá razão o Procurador Geraldo
Brindeiro de solicitar ao Supremo Tribunal Federal
que avoque esses processos paralisando o inquérito
que ia andando rapidamente no Rio de Janeiro, ou a
razão não lhe assiste?

Vamos lá. O Juiz do feito no Rio de Janeiro, o
Juiz da 1ª Vara Federal, Criminal do Rio de Janeiro,
Júlio Emílio Abranches Mansur, Juiz Federal Substi-
tuto, analisa essa situação da seguinte maneira. So-

bre a concorrência de fatos em relação aos indiciados
do Bradesco e ao Deputado Federal, S. Exª diz o se-
guinte:

Quanto a esse aspecto já se manifes-
tou essa Suprema Corte na Reclamação nº
441/DF, em que foi Relator o eminente Mi-
nistro Ilmar Galvão” (o mesmo Ministro que
concedeu a liminar paralisando o processo
no Rio de Janeiro), “cuja ementa, a seguir
transcrita, aplica-se, mutatis mutandis, à
presente Reclamação.

Reclamação. Inquéritos policiais insta-
urados por desdobramento do inquérito ori-
ginário, que deu origem à ação penal movi-
da contra os reclamantes perante o Supre-
mo Tribunal Federal.

Denúncia oferecida perante juízo de
primeiro grau, por fatos delituosos tidos por
conexos com os que estão sendo apurados
na referida ação. Decreto de prisão preven-
tiva que se teria apoiado em fundamentos
considerados pelo Supremo Tribunal Fede-
ral como imprestáveis ao mesmo fim. Alega-
da a necessidade da reunião dos ditos pro-
cedimentos.

Irregularidade na representação de um
dos reclamantes. Desistência de um outro.

Insuficiência dos dados oferecidos,
para uma convicção segura acerca da exis-
tência de dependência entre os fatos que
servem de objeto à ação penal em curso
nesta Corte e os que estão sendo apurados
nos inquéritos, procedimentos esses, ade-
mais, simplesmente informativos, onde, de
originário, não ocorrem atos judiciais decisó-
rios, afirmativos de jurisdição ou competên-
cia.

Inocorrência de conexão no que con-
cerne à ação penal instaurada perante o juí-
zo singular, onde se apura o crime de sone-
gação fiscal – não obstante a aparente iden-
tidade existente entre as receitas tidas por
não declaradas à Receita Federal e os pa-
gamentos configuradores da corrupção pas-
siva, denunciada ao Supremo Tribunal Fe-
deral, face à não coincidência temporal dos
atos, a ausência de concurso e a viabilidade
plena de reprodução da prova eventualmen-
te comum.

Conseqüente descabimento do princípio
de simultaneus processus, razão pela qual
o decreto de prisão preventiva, por mais inju-
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rídico que se entremostre, não configura
afronta à autoridade de decisão do STF.

Improcedência da reclamação na parte
em que dela se conhece.

E conclui o juiz do feito:

Da v. decisão acima transcrita há que
se destacar ainda a questão relativa à
viabilidade plena de reprodução da prova
eventualmente comum, o que ocorre no
presente caso, afastando por completo a
eventual necessidade de reunião dos feitos
por conexão probatória ou instrumental.

Essas são, portanto, as informações dadas
pelo juiz do feito ao Supremo Tribunal Federal. O
juiz do feito não concorda com a paralisação do pro-
cesso no Rio de Janeiro.

Já os procuradores que pediram a abertura do
inquérito, o Procurador Artur Gueiros e a Procuradora
Raquel Branquinho Nascimento, enviam ao Exmº
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro
um ofício. Peço vênia para lê-lo na sua integralidade,
porque é muito importante que o Brasil e o Senado da
República acompanhem o processamento desses in-
quéritos que se encontram hoje paralisados e que,
daqui para frente, acompanhem com atenção o julga-
mento final da liminar concedida por um Ministro e, na
seqüência, se mantida , acompanhem as ações do
Supremo Tribunal Federal no encaminhamento desse
processo.

Os dois procuradores se dirigem da seguinte
forma ao Procurador-Geral da República:

Cumprimentando-o, encaminhamos a
V. Exª cópia da Assentada lavrada em
17/01/2000, nos autos da Ação Penal nº
97.0061048-9, em trâmite perante à E. Pri-
meira Vara Criminal Federal, e das informa-
ções prestadas pelo Exmº Juiz Federal – já
li as informações – nos autos da Reclama-
ção nº 1.258, ajuizada por V. Exª, em
12/01/2000, perante o E. Supremo Tribunal
Federal, tratando-se de fatos relativos a co-
nhecido esquema de fraudes apurado pelo
Banco Central do Brasil e pela CPI dos Pre-
catórios.

De uma análise dos termos das referi-
das peças, bem como da denúncia e da
quota ministerial que instrui a ação penal
em questão, estas últimas encaminhas a V.
Exª por meio do Ofício/PR/RJ/GAB/AG/nº
190/99, de 13/12/99, observa-se que os fa-
tos consignados foram apurados em inquéri-

to policial instaurado por requisição de V.
Exª, dirigida ao então Diretor-Geral da Polí-
cia Federal.

Ademais, referem-se a pessoas que
não possuem prerrogativa de foro, conforme
esclarecido no item 2 da cota ministerial,
sendo que a participação dos dirigentes do
Banco Vetor e de Wagner Batista Ramos
encontra-se descrita desde o início das frau-
des pelos mesmos perpetradas, tanto em
nome do Estado de Pernambuco como por
Santa Catarina, fraudes essas praticadas no
Rio de Janeiro, sede da referida instituição
financeira e da CETIP (Central de Custódia
e Títulos), onde os títulos fraudulentamente
emitidos foram registrados e cursados.

Já os administradores do Banco Bra-
desco, da Paper DTVM e da Tarimba
Assessoria Empresarial participaram do es-
quema a partir da colocação e negociação
desses títulos no mercado, conforme de-
monstra o conjunto probatório que instrui a
acusação, sendo certo que as últimas insti-
tuições citadas possuíam sede no Rio de
Janeiro, enquanto que o Bradesco, através
do acusado, Katsumi Kihara, atuou na trama
pela sua mas de open, também situada no
Rio de Janeiro.

Cumpre ressaltar que as condutas de-
lituosas imputadas aos acusados abrange
não apenas os fatos relativos à emissão de
títulos públicos do Estado de Pernambuco,
mas também aqueles referentes ao Esta-
do de Santa Catarina, todos registrados e
negociados perante a CETIP, sediada no
Rio de Janeiro, conforme acima dito e redi-
to.

Diante da complexidade e grandiosida-
de dos fatos apurados, à luz do disposto no
art. 80 do CPP e com base em precedentes
da Suprema Corte, ao requisitar a instala-
ção de inquéritos policiais nas Seções Judi-
ciárias da Justiça Federal, em que se en-
contravam sediadas as instituições financei-
ras envolvidas nas fraudes, como é o caso
do IPL nº 906/97, que instrui a peça acusa-
tória, V. Exª já manifestou entendimento
acerca da necessidade e conveniência de
desmembramento das apurações” – há, en-
tão, no documento dos procuradores a ob-
servação de uma dupla percepção do pro-
blema por parte do Procurador-Geral da Re-
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pública, Geraldo Brindeiro – “concentran-
do-se na PGR, apenas os fatos eventual-
mente relacionados a autoridade com prer-
rogativa de foro.

Então o Eduardo Campos seria investigado à
parte. Mas não poderíamos aceitar a alegação de co-
nexão com Pernambuco porque os fatos se deram
também em Santa Catarina, em Alagoas, no Brasil in-
teiro.

Nesses termos, esperam os subscrito-
res, uma vez ponderados os fatos, notada-
mente diante das informações prestadas
pela autoridade judicial, que V. Exª e os de-
mais subscritores da reclamação ajuizada
no STF desistam do seu prosseguimento,
sob pena de grande prejuízo ao interesse
público e ao curso da ação penal em tramite
no primeiro grau de jurisdição, na qual são
processados réus que não possuem qual-
quer prerrogativa especial.” – Wagner, Fá-
bio Nahoum e a direção do Banco Brades-
co.

No entanto a liminar foi concedida, e precisa-
mos acompanhar os desdobramentos desse proble-
ma.

Há uma outra peça, assinada pelo Procurador
Cláudio Fonteles, como relator da questão levantada
no seio do Ministério Público. E eu, para introduzir
isso definitivamente nas discussões do Senado da
República e fazê-la publicada pelo Diário do Senado,
permito-me também a sua leitura.

Diz o Procurador Cláudio L. Fonteles em certo
ponto da sua intervenção e do seu voto o seguinte:

Data maxima venia, labora em equívo-
co o ilustre Procurador-Geral da República.

Não há “relação intrínseca” entre os fe-
itos, porque “a denúncia se baseia justa-
mente na emissão irregular e negociação de
títulos públicos estaduais de Pernambuco”,
fundamento avivado pelo Procurador-Geral
da República, como vimos.

A denúncia, ajuizada no Foro Federal
do Estado do Rio de Janeiro, foi cuidadosa
em, na sua introdução, e marcando sua ex-
tensão, assentar que, verbis:

“3 – O escândalo em tela acarretou,
dentre outras conseqüências: a instalação
de uma CPI no âmbito do Senado Federal,
destinada a apurar “irregularidades relacio-
nadas à autorização, emissão e negociação
de títulos públicos estaduais e municipais

nos exercícios de 1995 e 1996”, que ficou
conhecida como “CPI dos Títulos Públicos”
ou “CPI dos Precatórios”; a liquidação extra-
judicial de dezenas de instituições financei-
ras e não financeiras; e a deflagração de di-
versos inquéritos e ações, penais e extrape-
nais.

4 – Entretanto, dada a magnitude,
complexidade e multiplicidade de fatos que
compuseram este escândalo, a presente
peça cingir-se-á ao desvalor das ações pra-
ticadas pelos denunciados Fábio Barreto
Nahoum, Ronaldo Ganon, Mauro Enrico
Barreto Nahoum, Wagner Baptista Ramos,
Katsumi Kihara – Diretor do Bradesco, Au-
gusto César Falcão de Queiroz, Edson Fer-
reira e Júlio Victor Bittencourt Fabriani, basi-
camente com o processo de elaboração,
emissão e negociação de títulos públicos
precatórios dos Estados de Pernambuco e
de Santa Catarina, a despeito de necessári-
as referências a títulos emitidos por outros
entes públicos, componentes da Federação.

Dessa maneira, tem-se que, no período em
que foram praticado os fatos ora descritos, o Banco
Vetor, sediado no Rio de Janeiro, era administrado
pelos denunciados Fábio Barreto Nahoum, Mauro
Enrico Barreto Nahoum e Ronaldo Ganon, conforme
cópia da Ata da Assembléia-Geral Extraordinária e
dos Estatutos Sociais – se não me engano, e me
socorram se me falha a memória, esse Ronaldo Ga-
non era cunhado ou concunhado do Ministro Lam-
preia.

Documentos juntados às folhas 152,
158 do apenso 08 do inquérito policial – ten-
do como sócia também a empresa FN Ne-
gócios e Participações S/A, que participou
ativamente de negociação nas cadeias day
trade, tratando-se, conforme declarado por
Celso Posas, liquidante do Vetor – de uma
empresa de propriedade do denunciado Fá-
bio Nahoum, detentor de 99,97% de seu ca-
pital.

O Banco Bradesco era, na época dos
fatos, presidido pelos Senhores Lázaro de
Mello Brandão e Ageo Silva – Diretor Presi-
dente e Diretor Vice-Presidente, respectiva-
mente –, mas tinha como Diretor de Depar-
tamento e responsável direto pela específi-
ca área de operações de negociações de tí-
tulos públicos o denunciado Katsumi Kihara,
que operava a “mesa” do Rio de Janeiro.
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A empresa Paper DTVM Ltda, posteri-
ormente com a denominação alterada para
Argel DTVM – também sediada no Rio de
Janeira, figurou como broker (isto é, “tes-
ta-de-ferro”) do Banco Bradesco, efetuando
a quase totalidade das compras de títulos
precatórios nas cadeias day trade, a mando
e para essa instituição financeira. O denun-
ciado César Augusto Falcão de Queiroz era
o controlador acionário e administrador, de
fato e de direito, da Paper DTVM, sendo
certo que o denunciado Edson Ferreira era
o responsável pela operação dos negócios,
chefiando a mesa de “open” dessa distribui-
dora - Edson Ferreira é ex-funcionário do
Banco Bradesco.

Finalmente, a Tarimba Assessoria
Empresarial Sociedade Civil Ltda – uma
obscura instituição não-financeira –, a des-
peito de ter como sócia-gerente a pessoa de
Helena Perez Rodrigues, cujo paradeiro
e/ou existência física não se soube precisar,
era, na verdade, administrada pelo denunci-
ado Júlio Victor Bittencourt Fabriani, através
de procuração por instrumento público, la-
vrada à época dos fatos, conforme declara-
do por ele próprio à Polícia Federal.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a denúncia só
pontuou os ilícitos criminais reconhecidos “no
processo de elaboração, emissão e negociação de
títulos públicos precatórios dos Estados de
Pernambuco e Santa Catarina”, por gestores de
instituições financeiras, sediadas todas no Rio de
Janeiro.

É a parte que interessa nas declarações e
posições tomadas pelo Juízo Federal do Rio de Ja-
neiro e pelo Ministério Público. Mas a liminar foi
concedida pelo Ministro Ilmar Galvão, e o processo
está paralisado no Rio de Janeiro. Precisamos
acompanhar os procedimentos. A meu ver, essa
liminar não tem fundamentos jurídicos aceitáveis,
mas foi concedida e será examinada não por mim,
mas pelo conjunto dos membros do Supremo Tribu-
nal Federal. Cabe a nós, do Senado da República, o
acompanhamento desse processo todo.

O que pretende o Procurador Geraldo
Brindeiro? O natural é que pretenda acelerar o
processo, e não paralisar o encaminhamento dos
feitos e das punições. Mas precisamos acompanhar
os fatos com cuidado.

O comportamento do Procurador Geraldo
Brindeiro não me leva a levantar suspeitas sobre a
sua conduta. É um homem correto, e a sua
participação na CPI dos Precatórios foi fundamental.
Sou o Relator e sei o quanto foi importante a
presença constante dos Procuradores designados
pelo Procurador-Geral, Geraldo Brindeiro, para que
a CPI pudesse avançar. Porém, causa-me
estranheza essa paralisação, nesse momento em
que a própria Procuradoria, por determinação do
Procurador-Geral, que desdobrou os processos,
agia com persistência e com uma velocidade inusual
nos feitos do Judiciário brasileiro.

No entanto, agora, o processo todo se encon-
tra parado por determinação de uma liminar. Vamos
acompanhar com atenção o que ocorre.

Assumo o compromisso de, pelo menos de 30
em 30 dias, ocupar esta tribuna para revelar aos
Senadores e à opinião pública nacional, que
atualmente tudo acompanha pela TV Senado, o
andamento dos fatos. A TV Senado quebra a
barreira de comunicação da imprensa; uma barreira
pesadíssima, que sempre se coloca no momento
em que instituições financeiras do porte do
Bradesco e seus dirigentes são envolvidas em
escândalos, como o escândalo dos precatórios.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Feita a advertência, concedo um aparte ao Senador
Eduardo Suplicy, meu companheiro de atuação, por
sinal brilhante, na CPI dos Precatórios.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Roberto Requião, solidarizo-me com o empe-
nho de V. Exª no sentido de que as conclusões da
CPI dos Precatórios sejam devidamente apuradas
pelo esforço do Ministério Público e no âmbito da
Justiça. Seria apropriado que nenhuma ação viesse
a ser obstada. É preciso que o esforço sério do Mi-
nistério Público, que acompanhou o trabalho da CPI
dos Precatórios, seja concluído. Portanto, a meu
ver, é muito importante que, dando-se o devido dire-
ito de defesa a quaisquer dos indiciados ou dos im-
plicados, seja concluída a apuração dos fatos. A
CPI realizou um trabalho extremamente sério. V.
Exª, como Relator, se distinguiu no estudo aprofun-
dado dessa matéria. Senador Roberto Requião,
aproveito a oportunidade para informar que, no que
diz respeito à autorização para o refinanciamento e
planejamento do pagamento de dívidas dos Títulos
do Município de São Paulo – que está por ser apre-
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ciado pelo Senado –, é muito importante que as
conclusões da CPI, bem como as resoluções do Se-
nado, sejam devidamente respeitadas. Quero tam-
bém mencionar, relativamente à primeira parte de
seu pronunciamento, quando V. Exª enalteceu o im-
portante trabalho da CPI do Narcotráfico, realizado
no Paraná anteontem, que me impressionaram mui-
to os depoimentos. Assisti a uma parte deles pelo
noticiário de televisão e fiquei impressionado com as
revelações de que os responsáveis pelo policiamen-
to do Governo do Estado do Paraná estavam intera-
gindo de forma imprópria com a quadrilha de narco-
traficantes. Impressionou-me também o fato de que
esse envolvimento da Polícia Civil – e V. Exª diz que
há indícios também de que no próprio seio da Polí-
cia Militar possa haver envolvimento de natureza se-
melhante – contrasta com o rigor da atuação dos
responsáveis pela segurança no Estado do Paraná
com relação aos trabalhadores rurais sem-terra, e de
uma maneira muito diferente daquela que caracteri-
zou a sua ação quando Governador do Estado do
Paraná. Ainda na última segunda-feira, um dos coor-
denadores do MST no Paraná, Sr. Roberto Baggio,
telefonou-me dizendo como os responsáveis pela se-
gurança no Estado do Paraná estavam realizando
uma verdadeira operação de guerra para tentar re-
mover trabalhadores rurais que haviam realizado
ocupações em algumas áreas. O que seria próprio
de um Governo democrático é que pudesse estar
sentando à mesa com os trabalhadores rurais, sem
realizar essas verdadeiras operações de guerra.
Mas, agora, estamos preocupados com todo o senti-
do de ação dos responsáveis pela segurança no Go-
verno Jaime Lerner.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Senador Suplicy, parece que, agora, o que preside
o comportamento dos executivos, no Brasil, é
aquela máxima, atualizada e com a devida redução
sociológica às condições brasileiras, tomada de
Tachito Somoza*: “Para os indiferentes, justiça; para
os inimigos, chumbo e para os amigos,
auxílio-moradia”.

O País perdeu a compostura. Lembra, naquele
primeiro confronto, a ordem do Secretário? “Atirem,
mas só nas pernas.” E balas de fuzil foram
disparadas nas pernas dos sem-terra do Paraná. A
polícia que mandava atirar nos sem-terra é a
mesma que acoberta o tráfico de drogas no Estado
e que se transforma numa verdadeira organização
criminosa.

Aproveitando o gancho, Senador Suplicy, das
contradições, que insensibilidade social tremenda é
essa que discute aumento de salário – o nosso e o
dos juízes –, quando o salário-mínimo é de R$136?
Hoje, o Jornal do Senado publica uma tabela – V.
Exª deve tê-la em mãos – dos salários-mínimos do
Mercosul*. O salário-mínimo do Paraguai é igual a
R$263 e o do Uruguai e o da Argentina são extraor-
dinariamente superiores ao do Paraguai. Agora, o
nosso é de R$136 e vemos as cúpulas, as elites da
sociedade engendrarem processos preciosos, como
esse auxílio-moradia, para aumentar o salário dos
juízes. E nos dizem, ainda: “Mas julgam causas
enormes e, se não tiverem um salário decente, são
passíveis de corrupção.” Não sei que espécie de
formação podem ter essas pessoas que se corrom-
pem apenas por terem um salário baixo, num País
de salários baixíssimos para a maioria da popula-
ção. E por que eles só poderão julgar grandes cau-
sas com grandes salários se, na verdade, a maioria
das causas que julgam são as pequenas, dos mal
pagos trabalhadores brasileiros.

Não seria o caso, Senadora Heloisa Helena,
de invertemos esse raciocínio e fazermos com que
os juízes e os parlamentares tenham salários muito
baixos, para sentirem o que sente a população no
momento de produzirem as leis, de fiscalizarem o
Estado e de darem sentenças sobre causas que
atingem os mais pobres, que é a maioria absoluta
do povo brasileiro?

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Concedo o aparte a V. Exª, Senadora.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Roberto Requião, estou inscrita e, no meu pro-
nunciamento, falarei sobre o salário mínimo, mas
não poderia deixar, diante das preocupações de V.
Exª com os resultados da CPI dos Precatórios e
também da CPI do Narcotráfico, de dar-lhe a minha
solidariedade e manifestar a minha profunda indig-
nação com este “Brasil em transe”, comandado por
um péssimo autor, Fernando Henrique Cardoso. Re-
almente, não consigo entender o Poder Público – e
não se trata da CPI do Narcotráfico, que tem feito
um esforço gigantesco para possibilitar o esclareci-
mento dessas questões –, e nem há lógica formal
que explique a omissão e a cumplicidade do Gover-
no Federal diante de uma questão tão grave como a
do narcotráfico. Quero parabenizar V. Exª e os Se-
nadores Osmar Dias e Álvaro Dias, que enfrentaram
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um debate, nesta Casa, a respeito dos bingos e da
participação direta do Ministro Greca no assunto.
Muitos dos que, nesta Casa, hoje se calam, muitos
que hoje silenciam foram os primeiros a bradar, em
todos os cantos, que se tratava de uma briguinha
política paroquial. Hoje, esses mesmos silenciam di-
ante da evidências, diante da constatação da rela-
ção direta do narcotráfico com a liberação e o cre-
denciamento dos bingos em nosso País. Sei que já
deveríamos estar tranqüilos diante dessa constante
omissão de Fernando Henrique e das bandalheiras
que acontecem no Governo Federal. Se se tira Mi-
nistro, não se explica à população; o Ministro que
era defendido por esta Casa e pelo Governo Fede-
ral de repente sai e ninguém dá explicação à socie-
dade, quando esta, com sabedoria gigantesca, sabe
o que está por trás das investigações que estão
sendo feitas. De repente, isso já virou moda no Go-
verno Federal. Como eu não quero compartilhar do
silêncio daqueles que, pelo silêncio e pela omissão,
são cúmplices diretos disso que está acontecendo
em relação ao narcotráfico, não poderia deixar de
parabenizar o pronunciamento de V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Senadora, a sua intervenção me faz refletir sobre se
não seria necessário e oportuno um choque de
consciência social, um choque de responsabilidade
no Legislativo e no Judiciário brasileiro, o congela-
mento definitivo desses salários até que o salá-
rio-mínimo, no País, possa crescer de forma signifi-
cativa, reduzindo essa brutal diferença entre o seu
maior e o seu menor valor. Juízes e parlamentares
talvez precisassem sentir com mais clareza o proces-
so inflacionário e as dificuldades de se sobreviver
com muito pouco dinheiro.

Ouvia, outro dia, na minha casa em Curitiba,
uma reprise de sessão do Senado em que o Sena-
dor Pedro Simon dizia o valor verdadeiro do seu sa-
lário: “Recebo R$4,5 mil.” É o que recebemos todos.
Os do PT devem receber menos, porque fazem a
contribuição de um percentual pesado para o seu
Partido, mas recebemos todos mais ou menos isso,
o que é melhorado pela convocação e pela descon-
vocação.

É evidente que R$4,5 mil, para a classe média
que representamos sustentar uma casa em Brasília e
no Estado de origem, filhos nas escolas, viagens, não
é exatamente uma soma maravilhosa, mas, diante
dos R$136 do salário- mínimo do conjunto da popula-
ção brasileira, é um acinte, é um desaforo. A popula-
ção não aceita isso.

Temos dois brasis: o Brasil dos palácios de
cristal, dos prédios inteligentes, dos edifícios incríveis
onde se instalam a Justiça e o próprio Congresso
Nacional, e o outro Brasil do povo. Vivemos juntos no
mesmo País, mas não nos comunicamos. O povo não
consegue fazer com que a sua voz chegue às elites.
Na verdade, o povo só escuta a voz das elites por
intermédio da mídia privilegiada e financiada pelos
grandes interesses empresariais e pelo próprio
Governo Federal.

Temos um Presidente que queria ser ator da
Terra em Transe . Temos um Prefeito em São Pau-
lo, Senador Eduardo Suplicy, que queria ser bailari-
no. O que o País perdeu com a frustração da voca-
ção desses dois personagens, um bailarino e outro
ator? Se essas fossem as suas profissões, não os
teríamos juntos, hoje, na chefia do Executivo de São
Paulo e da República, encenando essa peça bufa
de como não pagar precatórios, de como roubar
Estados e Municípios, Estados pobres como Per-
nambuco e Alagoas principalmente, e não ser res-
ponsabilizados, de como fugir do processo judicial
através de artifícios maquinados por advogados. Um
choque de responsabilidade seria o congelamento
dos salários. É evidente que não estou fazendo de-
magogia, porque acho duro viver no padrão de vida
de classe média, mantendo uma casa em meu Esta-
do e outra em Brasília, com R$4.500 mensais. Mas
era preciso que o salário fosse menor para que o
conjunto dos Senadores da República e os Parla-
mentares começassem a entender, com mais clare-
za, como vive o povo que vive no Brasil. Vivemos
juntos, mas não nos comunicamos. Parece que o
Judiciário, o Parlamento e o Executivo perderam o
contato com o dia a dia do povo. E, em um palácio
de cristal, querem a multiplicação de seus salários,
e, cinicamente, apóiam auxílio-moradia, fantasias
salariais e benesses rigorosamente inaceitáveis em
um País como o nosso.

Na Revolução Cultural, Mao Tse-Tung ordenou
que seus generais passassem um ou dois anos no
campo, como agricultores. Não quero um radicalis-
mo dessa espécie, mas era preciso que a realidade
salarial do Judiciário, do Congresso Nacional e do
Executivo fosse confrontada com a realidade salarial
do conjunto de uma população que vê a inflação ga-
lopar e o seu salário congelado há mais de cinco
anos.
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra à Senadora Heloisa Helena.

A Presidência informa que, nesta fase da ses-
são, V. Exªs têm direito de fazer uso da palavra por até
50 minutos. Entretanto, como temos seis Senadores
inscritos, espero contar com a colaboração de todos
no sentido de que S. Exªs tenham a oportunidade de
se pronunciarem.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de compartilhar com a Casa algumas preocupações
sobre matéria extremamente importante que tramita
nesta Casa. Refiro-me à Lei de Responsabilidade Fis-
cal.

Entretanto, não poderia, tendo em vista os inú-
meros pronunciamentos feitos nesta Casa, iniciado
pelo Senador Maguito Vilela e seguido por vários ou-
tros Senadores, e agora pelo Senador Roberto Re-
quião, deixar também de tratar da questão
relacionada ao salário mínimo.

Sr. Presidente, não apenas hoje, mas em outros
momentos, vários Senadores, da tribuna, assumem o
nosso “muro de lamentações”, dizendo da extrema
necessidade de se cumprir a lei e de se respeitar a or-
dem jurídica vigente. Essa a verdadeira cantilena, jus-
ta, na verdade, no sentido de que se possa ao menos
respeitar a ordem jurídica vigente.E a nossa Constitu-
ição, tão cantada em verso e em prosa, no Capítulo
dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no seu
art. 5º, inciso III, é muito clara quando diz que “nin-
guém será submetido a tortura nem a tratamento de-
sumano ou degradante.” Também no art. 7º desta
mesma Constituição, no Capítulo que trata dos Direi-
tos Sociais, que se refere à questão do salário míni-
mo, a Constituição diz que o “salário mínimo, fixado
em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social,
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo”.

A Constituição, – repito – cantada em verso e
prosa nesta Casa, é também citada por muitos Parla-
mentares da base do Governo que também solicitam
seja respeitada.

Mas, sentada aqui na bancada, fazia uma conta
sobre o quanto custa o quilo de feijão, o arroz, a car-
ne, o açúcar, o café, o leite, o pão, a farinha de milho,
sem introduzir as frutas, nem o iogurte, fora a questão
do transporte, da água, da luz, do vestuário, dos re-
médios, do acesso à saúde, da limpeza, da higiene e

do lazer, e aí lembrei-me do trabalho permanente fei-
to pelo Dieese, que, todos os meses, trabalha o custo
e a variação da cesta básica em 16 capitais – esse es-
tudo compreende o valor da cesta básica, em Salva-
dor, que é de R$84, até à de São Paulo, R$112.
Pergunto: qual, efetivamente, a bandeira, qual o salá-
rio que deveríamos defender para respeitar a legisla-
ção vigente, para respeitar a Constituição? Para dar
conta do que a Constituição manda e obriga, o salário
mínimo não são os US$100; o salário mínimo não são
os R$180,00; o salário mínimo, obrigatoriamente,
para dar conta do que manda a lei, deveria ser de
R$942,00. Alguém poderá dizer: mas isso vai quebrar
a Previdência! Essa cantilena é velha. Já tivemos
oportunidade de debater nesta Casa as questões do
rombo da Previdência, da omissão e da irresponsabi-
lidade do Governo Federal, que não combate a sone-
gação da Previdência, que não estabelece a sua
quota previdenciária, como é sua obrigação, que não
trata com a obrigatoriedade da moralidade pública o
dinheiro da Previdência, que desvia o dinheiro da
Previdência. Portanto, num País que tem auxílio à
agiotagem internacional, auxilio ao narcotráfico, auxí-
lio à moradia, auxílio, talvez, à ikebana, para minimi-
zar os efeitos da crise, efetivamente é um país que
não pode se dar ao direito de questionar qualquer au-
mento do salário mínimo. Portanto, até atendendo a
um apelo feito pelo Senador Roberto Requião, enten-
do que nenhum de nós podemos, efetivamente, dis-
cutir a questão do salário mínimo, senão nos moldes
que obriga a Constituição, portanto nos moldes dos
R$942,00 para uma simples família com apenas dois
filhos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago a
esta Casa uma preocupação gigantesca minha em
relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Evidente, e
não tenho dúvida, do mais absoluto rigor que o Sena-
dor Jefferson Péres, a quem cabe a relatoria, terá
para com esse projeto; não tenho dúvida dos princípi-
os éticos que nortearão o Senador Jefferson Péres
em sua relatoria. Mas o que trago a esta Casa, en-
quanto consideração, Sr. Presidente, são preocupa-
ções gigantescas em relação ao projeto.

Não tenho dúvida de que se trata não do melhor
mas do mais importante projeto da história recente do
Senado, especialmente porque cabe a esta Institui-
ção representar a Federação. A importância desse
projeto não é decorrente do marketing que o Gover-
no Federal vem fazendo ao referir-se à lei como um
tratado de moralidade. Mentira! Se, neste País, o Có-
digo Penal fosse cumprido, já estariam na cadeia
aqueles que cometem crimes contra a administração
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pública, aqueles que põem a mão no dinheiro público,
que fazem com o dinheiro público uma caixinha de
objetos pessoais, manipulada conforme suas conve-
niências financeiras, eleitorais, grupais, partidárias ou
políticas. Portanto, esse projeto não pode ser carac-
terizado como um tratado de moralidade. Não podem
também, muitos, estufar o peito de forma arrogante,
dizendo que essa lei é um tratado de moralidade, por-
que são parte fundamental da gigantesca corrupção
que já aconteceu nas administrações públicas. Mui-
tos que hoje discutem o tratado de moralidade na Lei
de Responsabilidade Fiscal foram prefeitos corrup-
tos, foram governadores igualmente corruptos, foram
pessoas que destruíram a máquina administrativa do
Estado, sucatearam os serviços essenciais e foram
igualmente cúmplices da política do Governo Federal,
do auxílio à agiotagem internacional, que, com uma
política de juros infame, quebrou também as adminis-
trações públicas municipais e estaduais.

Portanto, essa lei é de fundamental importância.
Por quê? Porque trata de questões que estão direta-
mente relacionadas ao papel do Senado, a quem
cumpre representar a Federação. A Constituição Fe-
deral, em seu art. 24, estabelece claramente que
compete à União estabelecer normas gerais em direi-
to financeiro. Está claro que o projeto tem elementos
interessantes.Trata do custeio das despesas relativas
aos mais diversos benefícios; dispõe sobre uma gi-
gantesca modificação na contabilidade pública; traba-
lha a execução de uma política fiscal, calcada em
estratégias e metas bem definidas; define a fixação
de metas de desempenho. Trata-se de uma lei que es-
tabelece, de fato, um novo ordenamento políti-
co-administrativo em nosso País.

Entretanto, cabe a esta Casa examinar com
mais rigor uma lei que estabelece mais um auxílio fu-
neral para destruir a Federação. Essa Lei de Respon-
sabilidade Fiscal esquece completamente, anula,
inutiliza o pluralismo político consagrado, como direi-
to, na Constituição Federal. Anula, aniquila também o
que está consagrado no art. 18 da Carta Magna: a or-
ganização político-administrativa, segundo a qual a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
têm autonomia. Prerrogativas também lhes são asse-
guradas pela Constituição na gestão das finanças pú-
blicas. Essa lei aniquila e tem a ousadia de determinar
que todos os objetivos e metas a serem estabelecidos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos Estados ou
dos Municípios têm de estar sob a ordem, as premis-
sas e os objetivos da política econômica nacional.
Onde está o pluralismo político a ser respeitado?

Onde está a autonomia dos Estados e dos Municípios
para definirem a sua gestão pública?

O Governo Federal manda essa lei porque já
está acostumado com a nossa conivência, porque já
não se respeita a Constituição, porque já se faz o su-
perávit primário para atender a uma imposição do
FMI. A política econômica, que, segundo a Constitui-
ção, deve ter como requisito irrenunciável a soberania
nacional, é golpeada, rasgada para atender ao Fun-
do Monetário Internacional. O Governo Federal trata
essa questão com facilidade porque conta com a nos-
sa síndrome de lagartixa, de sempre balançar a cabe-
ça para o que vem de lá.

Outra questão de fundamental importância refe-
re-se ao art. 9º dessa mesma lei, onde se estabele-
cem as ações que não serão objeto de limitação de
despesa. É verdadeiramente inadmissível que, para o
pagamento dos juros e serviços da dívida, seja desti-
nado tudo; para o povo, nada! Para o pagamento dos
juros e serviços da dívida, pode-se até endividar mais
o País; pode-se fazer operação de crédito para os Mu-
nicípios se endividarem mais, desde que se destinem
a financiar a agiotagem internacional. Enquanto que,
para o povo, não há nada!

Por que não introduzimos aqui o que efetiva-
mente tem que ficar fora, que é o que a Constituição já
disciplina como obrigação do Estado? Por que não
dispõe apenas como direito? Dispõe como “direito e
dever do Estado”. Portanto, não pode ser contingenci-
ada a segurança pública – dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos; não pode ficar fora, a saú-
de, que a Constituição determina como direito de to-
dos e dever do Estado; não pode ficar de fora a
educação, que a Constituição dispõe como direito de
todos e dever do Estado; não pode ficar de fora a as-
sistência social, porque a Constituição estabelece
que é dever do Estado; não pode ficar de fora a aten-
ção à criança – a Constituição determina que é dever
do Estado assegurar proteção à criança e ao adoles-
cente. A Constituição dispõe que é dever do Estado
fomentar práticas desportivas formais e não formais.
A Constituição estabelece que o Estado deve garantir
a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o
acesso à cultura.

Portanto, é inadmissível que, mais uma vez,
haja, nesta Casa, uma proposta nesse sentido e que
a examinemos com essa frieza realmente impressio-
nante.

O Senador Roberto Requião disse que seria um
exercício fundamental os parlamentares e os juízes
viverem com um salário mínimo. Eu dizia, nesta Casa,
quando não queria vincular os recursos da saúde à
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outra imoralidade, que seria a DRU – R$41 bilhões ar-
rancados dos setores essenciais –, era de fundamen-
tal importância que os parlamentares visitassem o
serviço de saúde pública. O ideal seria que os parla-
mentares levassem os seus filhos para serem atendi-
dos no serviço público de saúde. Aí, eles iriam ver o
que é ser atendido nesse setor; iriam ver o seu filho,
não em uma cama de hospital, não com acesso ao
respirador artificial, não com acesso à UTI para o alto
risco; iriam ver o seu filho em um colchão velho no
chão, sem lençol, sem medicação.

Por que não se pensa nisso? Por que as obriga-
ções constitucionais, aquilo que é dever do Estado,
até para a cínica confraria dos neoliberais, que defen-
dem o Estado mínimo... O Estado mínimo tem de dar
conta, ao menos, do que a Constituição – a Constitui-
ção burquesa, a Constituição que esta Casa tem obri-
gação de defender – exige e impõe.

Por isso, Srªs e Srs. Senadores, não é possível
que estejamos diante de uma lei de responsabilidade
fiscal e não tenhamos o trabalho de discuti-la à luz da
responsabilidade social, ou de discutir o pagamento
dos juros e serviços da dívida à luz da lei da dívida so-
cial e do interesse público.

Não adianta ninguém dizer que o Governo vai li-
berar. Em situações de calamidade, pode-se fazer
isso”. Mentira! O Governo já não está liberando hoje.
Milhares de Municípios nordestinos estão com o ca-
rimbo de calamidade pública; foi publicado em Diário
Oficial que estão em calamidade pública. E o que é fe-
ito em relação a esses Municípios? A Constituição
Federal também manda, obriga o Governo Federal a
ter responsabilidade em relação à calamidade. E o
que está sendo feito quanto à calamidade da fome, da
miséria, da seca do Nordeste, das enchentes de São
Paulo e de outros Estados, das favelas? Portanto, a
discussão da calamidade é uma mentira!

Efetivamente, o que a Lei de Responsabilidade
Fiscal está querendo impor é acabar com o princípio
federativo. Acabou o princípio federativo, acabou
cláusula pétrea constitucional, acabou efetivamente a
Federação. Não existe mais. Além disso, impor aos
Estados que não façam seus planejamentos, que não
estabeleçam suas metas, à luz de uma realidade con-
creta de milhares de pessoas mergulhadas na fome,
na miséria, no desemprego e no sofrimento é inad-
missível, especialmente para uma Casa como esta.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – V.
Exª me permite m aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte a V. Exª, Senador José Eduardo
Dutra.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senadora Heloisa Helena, em relação à primeira par-
te do pronunciamento de V. Exª, lembro um outro
dado. V. Exª fez referência ao salário mínimo, que,
para cumprir a Constituição, deveria ser, de acordo
com os cálculos do Dieese, em torno de R$900.
Alguns poderão dizer que isso é um absurdo; que é ir-
real. Se fôssemos calcular hoje o salário mínimo, com
o poder aquisitivo da época em que foi implantado, há
quase 60 anos, quando o Brasil era um País quase
que semi-rural, o valor seria R$430,00 – para se ver o
descompasso entre o salário mínimo atual e o da épo-
ca em que foi implantado. Em relação ao tema princi-
pal do pronunciamento de V. Exª, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, infelizmente estou preven-
do que vamos rever um filme que vimos há algum
tempo e de cujo final ninguém gostou. Esta lei chega
ao Senado com a mesma aura de solução dos proble-
mas do Brasil com que chegou aqui a Lei Kandir, que
também tratava de um imposto típico dos Estados,
uma lei que afrontava a Federação. Infelizmente
aquela lei foi aprovada no Senado, em regime de ur-
gência. E com o Kandir afirmando aqui que, com a
sua aprovação, o Brasil iria se transformar numa má-
quina de exportação. Na ocasião, tínhamos um déficit
da ordem de três bilhões na balança comercial e ele
afirmou que, com a aprovação da Lei Kandir, passa-
ríamos a ter um superávit de seis bilhões. O resultado
foi que o déficit aumentou para seis bilhões. Esta lei
também vem agora com essa aura, com algumas pe-
ças de marketing do tipo: “tem que se aprovar a lei
para evitar que os Prefeitos contratem funcionários na
época da eleição”. A Lei Eleitoral já proíbe isso. “Tem
que aprovar a lei para evitar que se continue com a
farra das operações de antecipação de receita orça-
mentária.” A Resolução do Senado já acabou com
isso. Quando digo que estou vendo que o final vai ser
o mesmo é porque, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, apresentamos uma série de
emendas específicas, relativas à jurisdicidade e cons-
titucionalidade da lei, até porque, no mérito, vamos
apresentar as emendas à Comissão de Assuntos
Econômicos. Mas a lei se confronta claramente com
as prerrogativas do Senado. O artigo da Constituição
que trata das matérias de competência exclusiva do
Senado diz que ao Senado cabe estabelecer as con-
dições de renegociação, de rolagem de dívida e, no
entanto, a lei estabelece já, no seu corpo, uma série
de condições. É óbvio que não cabia à Câmara dos
Deputados preocupar-se com as prerrogativas do Se-
nado, mas o absurdo é o Senado não se preocupar
com elas e assinar embaixo daquilo que vem da Câ-
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mara. Infelizmente, pelo resultado da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, já prevejo o que vai
acontecer na Comissão de Assuntos Econômicos e
no plenário do Senado, mas quero lembrar que se for
aprovada esta lei, toda essa discussão de salário mí-
nimo cai por terra. Inclusive a alternativa apresentada
pelo Deputado Luiz Antonio de Medeiros, do PFL,
como solução para a questão da Previdência, quando
diz que a solução é fechar os ralos; a solução é com-
bater a sonegação; a solução é a Previdência arreca-
dar aquilo que realmente poderia arrecadar. A lei
veda isso, porque ela diz que só pode ter aumento de
despesas acompanhado de aumento de receita não
decorrente de combate à sonegação, mas acompa-
nhado de receitas decorrentes de aumentos de alí-
quotas ou de aumentos de impostos. Então, quero
ver inclusive como vão se comportar na votação des-
sa lei aqueles que tanto têm lutado pelo aumento do
salário mínimo, particularmente em relação a esse ar-
tigo. Muito obrigado.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço o aparte de V. Exª.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte ao Senador Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Sena-
dora Heloisa Helena, o Presidente da República de-
clarou que gostaria de ser um ator e, posteriormente,
afirmou que era Presidente da República porque, de
certa forma, isso o transformava em um ator. Mas é
evidente que oscript do Presidente não é a Constitui-
ção. Sua Excelência é um ator, representando um pa-
pel que não foi escrito pelos interesses nacionais, não
foi escrito ou não atendeu aos interesses do conjunto
da população. V. Exª, ao fazer a crítica da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, mexe até com a minha intenção
de voto. Votei na Comissão favoravelmente, apesar
de uma análise extraordinariamente bem feita dos de-
feitos da lei pelo Senador José Eduardo Dutra. Por
que votei? A lei tem esses absurdos todos, mas acon-
tece que, quando brigamos pelas prerrogativas do
Senado Federal, o fim do drama também é conhecido.
Primeiro foi a CPI dos Precatórios, um jogo duro. O
Senador Vilson Kleinubing e o Senador Eduardo Su-
plicy participaram do processo. Foi muito difícil apro-
var o relatório da CPI dos Precatórios; só foi possível
mesmo em função da presença da TV Senado, que
expunha a posição dos Senadores de forma pública e
que estava com uma audiência enorme naquela oca-
sião. Mas, posteriormente, a Comissão de Economia
aprovou a Resolução nº 78, abrindo brechas para que

o Governo da União financiasse a patifaria. Os títulos
de Pernambuco foram negociados sem sequer o Se-
nado opinar, como se fosse possível uma delegação
de competência própria do Senado para o Executivo.
O que a Lei de Responsabilidade Fiscal está fazendo
é a mesma coisa que ocorreu com Pernambuco,
quando o conjunto dos Senadores da CCJ reconhe-
ceu a possibilidade e a existência de uma delegação
de competência do Banco Central. E o Fernando
Henrique mandou pagar ao Bradesco. Agora o Bra-
desco sai do crivo da Justiça do Rio de Janeiro, que ia
encaminhando muito bem esse processo; e uma limi-
nar faz com que o Supremo avoque. Passo a não
acreditar mais na possibilidade de o Senado exercer
a sua competência privativa. Por quê? Porque, no
momento em que as questões vêm para o nosso exa-
me, passam a valer as articulações políticas. Não têm
nada mais com o Direito, com o interesse do Estado.
Pretextos, como não perturbar o mercado e não invia-
bilizar bancos, presidem as decisões. Agora, no caso
de São Paulo, qual será o argumento? Banco do Bra-
sil vai à bancarrota se não pagarem a patifaria do Pre-
feito bailarino? E a CCJ vai de novo ceder a essas
imposições do mercado. A minha preocupação é
essa. Esta lei é uma violência; ela retira a possibilida-
de de Municípios e Estados serem administrados. É
como se obrigássemos um cidadão a retirar seu filho
doente de um hospital por não poder pagar o médico,
uma vez que seria obrigado a pagar uma prestação
com o seu salário. Ele não administraria mais as suas
próprias finanças. Ela retira a possibilidade de o Pre-
feito e de o Governador administrarem as finanças do
Estado. Mas, quando essa possibilidade de aprovar
ou não fica nas mãos do Senado Federal, vemos algo
como a situação de Pernambuco. Como eu analiso a
situação de Pernambuco? A Esquerda quieta, porque
o Presidente do Partido Socialista Brasileiro, Miguel
Arraes, está envolvido; a Base de apoio do Governo
negociando, não sei exatamente o quê. Aliás, quem
negocia é o Governo, e a Base responde servilmente
aos apelos do Executivo. E esses processos vão pas-
sando: é Pernambuco, é São Paulo, é Alagoas. Santa
Catarina vai na seqüência. No caso de Santa Catari-
na, o atual Governador Esperidião Amin dizia, nos pa-
lanques da campanha, que quem fosse cobrar esses
títulos de Pernambuco sairia do Palácio algemado.
Hoje, o discurso se atenua. O Governador se compro-
mete a queimar os títulos que não foram colocados no
mercado, na Quarta-Feira de Cinzas, na frente da
Igreja Matriz de Santa Catarina. No entanto, precisa-
va o Governador Esperidião Amin, com o espírito pú-
blico que tem, ir um pouco adiante: decretar a
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nulidade dos títulos negociados com bancos. Não pe-
dir o financiamento desse processo, mas decretar a
nulidade. Não pagar mesmo. Cumprir o compromisso
de palanque e colocar algemas nos patifes que forem
cobrar os títulos ilegalmente emitidos, nos que fica-
ram com o deságio, nos que participaram da cadeia
da felicidade, nos que assessoraram a emissão, en-
fim, nessa quadrilha vinculada ao mercado financeiro.
É a minha preocupação. V. Exª tem a razão absoluta,
mas estamos falhando no nosso compromisso, na
função precípua do Senado Federal, que é de autori-
zar ou não, conforme a lei, o endividamento de Esta-
dos e Municípios. Precisávamos ter a oportunidade
de mexer nesse processo, garantindo autonomia
para as administrações municipais e estaduais. Mas,
ao mesmo tempo, temos de pôr um freio na gastança,
principalmente agora, na véspera das eleições muni-
cipais. Esse pessoal vende praça, rua e praia para
conseguir fazer dinheiro para campanha.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Senador Roberto Requião, o aparte de V. Exª me obri-
ga a votar contra esta lei. Por quê? Nem vou tratar da
questão do Senado, porque, se não há mais federa-
ção, acaba a razão de o Senado existir, e talvez faça-
mos a proposição do unicameralismo.

No entanto, se, como V. Exª diz, os bandidos e
as quadrilhas já agem livremente, eles continuarão
agindo livremente, mesmo com a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, em função da promiscuidade nas rela-
ções políticas que, em muitos momentos, se
estabelece entre Congresso, Governo Federal, entre
uma ou outra administração. Agora, que pelo menos a
lei não impeça que os administradores sérios, hones-
tos, competentes, que têm interesses relacionados à
grande maioria da sociedade atendam às questões
fundamentais: saúde, educação, moradia e seguran-
ça pública.

Por que o povo tem sempre de pagar o pato? Os
bandidos roubaram a máquina pública, saltitam ale-
gremente por todos os cantos e não vão para a cade-
ia. Agora, o povo, miserável, oprimido, sem salário,
desempregado, mais uma vez, tem de pagar o pato,
tem de pagar o rombo feito por personalidades políti-
cas. O povo vai ter de pagar esse rombo, ficando sem
saúde, sem educação, sem moradia e sem segurança
pública.

Por isso, cada vez mais, tenho a mais absoluta
convicção: o Governo Federal nem moral de falar em
dívida tem. Por que o Governo Federal não fez uma
auditoria da dívida? Por que o Governo Federal impôs
ao povo brasileiro, aos povos de todos os Estados,
pagar uma dívida imoral, absolutamente insustentá-

vel juridicamente? Portanto, não tem conversa de dí-
vida! Um governo que paga 151 bilhões de juros em
serviço da dívida não tem autoridade para impor ab-
solutamente nada a nenhum Município ou Estado,
porque legislação já existe: bandido corrupto, prefeito
corrupto, senador, deputado, governador, personali-
dades políticas corruptas, crimes contra a administra-
ção pública, o Código Penal estabelece as punições.
O problema é de conveniências; o problema é, infeliz-
mente, mais uma vez, de conveniências.

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

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dora Heloisa Helena, cumprimento V. Exª por desta-
car a maneira como a Lei de Responsabilidade Fiscal
está restringindo a autonomia política dos Estados e
dos Municípios, sobretudo quando conduzidos por
governadores e prefeitos de outros partidos, que te-
rão de estar sujeitos às diretrizes do Governo Federal.
Priorizando o pagamento do serviço da dívida, o Go-
verno não tem a mesma responsabilidade que quer
impor aos prefeitos e governadores.No que diz respe-
ito à primeira parte do seu pronunciamento, a defini-
ção do salário mínimo, e também relacionando esse
tema à responsabilidade que o Congresso Nacional
vem adiando, de definir o teto de remuneração dos
servidores para os diversos três Poderes, gostaria de
ponderar quão importante é que venhamos a definir
um aumento significativo da remuneração dos traba-
lhadores no Brasil. Avalio, mais uma vez, como será
importante coordenar o aumento real do salário míni-
mo com uma forma de garantir uma renda a todos os
brasileiros. Os dois instrumentos devem ser devida-
mente delineados e coordenados. O Fundo de Com-
bate à Pobreza, que pode perfeitamente estabelecer
transferências de renda às famílias que não alcancem
determinado patamar de renda, poderia ser um ins-
trumento adicional na melhor definição dessas propo-
sições. No que diz respeito ao teto, creio que não
podemos admitir novo adiamento dessa questão, até
porque os responsáveis pelo diálogo entre os três Po-
deres podem eventualmente estar observando que
há interesses pessoais das mais diversas ordens. Se-
ria muito importante que a definição, em primeiro lu-
gar, não excluísse, na hora de se definir o teto, aquilo
que, por exemplo, agora foi definido como auxí-
lio-moradia. Nós precisamos ter uma definição muito
clara da remuneração daqueles que ocupam cargos
de responsabilidade, em qualquer área do setor públi-
co, nos três níveis de poder. Entretanto, é preciso que
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essa definição seja coerente com aquela que esta-
mos também por fixar, relativamente ao salário míni-
mo, com padrões de eqüidade na direção de maior
justiça em nosso País.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senador Eduardo Su-
plicy.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – V.
Exª me permite um aparte, Senadora Heloisa Hele-
na?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço, com prazer, o Senador José Eduardo Dutra.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senadora Heloisa Helena, quero aproveitar o pronun-
ciamento de V. Exª, já que este tema é muito impor-
tante, para fazer um aparte transverso, dialogando
com o Senador Roberto Requião. Concordo plena-
mente com a avaliação de S. Exª no sentido de que o
Senado tem sido desidioso em relação a uma série de
prerrogativas. Mas, será que a solução é a transferên-
cia dessas prerrogativas? Será que o Poder Executi-
vo, particularmente a equipe econômica do Governo,
tem mais competência ou vai exercer essa prerrogati-
va melhor do que o Senado? Quero lembrar que, no
caso específico do empréstimo do Paraná, quando,
durante um bom tempo, a Comissão de Assuntos
Econômicos estava usando as suas prerrogativas até
em função da ação do Senador Roberto Requião e do
Senador Osmar Dias, o Ministro Pedro Malan man-
dou um ofício para a Comissão de Assuntos Econô-
micos e para o Senado assumindo a
responsabilidade daquela operação. Será que o pro-
blema está em reduzir a definição ou a transferência
dessas prerrogativas, como se um ser com um sopro
divino tivesse a capacidade de estabelecer aquilo que
deve ser classificado como responsabilidade fiscal?
Registro que a lei tem aspectos positivos, particular-
mente naquilo que obriga as audiências públicas.
Mas não sei se isso vai ser cumprido, provavelmente
a parte boa não será cumprida. Obrigar o Executivo,
em todas as instâncias, a fazer audiências públicas, a
justificar gastos, a estabelecer processo de transpa-
rência, enfim, aquilo que as administrações do PT,
sem falsa modéstia, já fazem, esse é o aspecto positi-
vo. Mas será que, em nome disso, vamos dar esse po-
der, através de uma lei, de definir o que é
responsabilidade fiscal? Na prática, é a equipe eco-
nômica que segue uma orientação já tão criticada
aqui. São essas as questões. Embora considere que
a análise que o Senador Roberto Requião fez sobre
como o Senado tem se utilizado dessas prerrogativas
é correta, entendo que não podemos confundir a insti-

tuição Senado com as maiorias conjunturais que elas
têm em determinado momento da história. Muito obri-
gado a V. Exª. por permitir que eu faça esse debate
triangular.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Permi-
te-me V. Exª. um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Instalemos um novo Triângulo das Bermudas.
Concedo o aparte ao Senador Roberto Requião.

O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – V. Exªs.,
Senadora Heloisa Helena e Senador José Eduardo
Dutra, mudaram o meu voto. Vou votar contra a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Estava aqui refletindo sobre
um fato que, inusitadamente, era colocado em todas
as televisões brasileiras ontem: uma criança de seis
anos atira em outra nos Estados Unidos. O pai e a
mãe da criança eram traficantes e estavam presos, e
a criança estava sob a tutela de um tio, que também
era traficante. A criança cometeu o delito. Neste caso,
a criança são os irresponsáveis Governadores de
Estados e Municípios, principalmente os pequenos e
desinformados Prefeitos de pequenos e desestrutura-
dos Municípios do Brasil. Não vamos resolver o pro-
blema colocando-o sob a tutela de um pai
irresponsável. O Governo Federal é rigosoramente ir-
responsável no controle da gastança. A lei tem aspec-
tos positivos, ela fascina porque todos nós e a opinião
pública queremos conter a gastança e a irresponsabi-
lidade. Mas um governo que nomeia o Gros para o
BNDES, o homem que defende a dolarização e que
está sendo executado pelo BNDES em R$32 milhões,
ele vai administrar o pagamento da sua própria dívida.
Então ele diz: não interferirei nisso. Ele interfere pelo
simples fato de ser Presidente do Banco, porque os
seus funcionários, evidentemente, não vão desafiá-lo
ou fazer alguma coisa contrária à sua vontade. O Go-
verno Federal está completamente desmoralizado e
os aspectos positivos da Lei de Responsabilidade
Fiscal desaparecem quando, por exemplo, o Senado
segura um empréstimo absurdo ao Paraná, que esta-
va quebrado, e o Governo Federal manda conceder o
empréstimo no momento em que o Governador do
Paraná, do PDT, transfere-se para o PFL. O resultado
está aí: o Estado foi liquidado. O Banco do Estado do
Paraná quebrou. Está sendo privatizado. O furo é
enorme! Produto de corrupção e incompetência, mas,
principalmente, de corrupção do Governo. Vou votar
contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar de
reconhecer que ela tem qualidades, e mesmo tendo
votado favoravelmente na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Devemos ter uma visão global do
problema. Não vamos resolver o problema do Senado
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delegando competência para um Executivo irrespon-
sável. Por outro lado, Senadora Heloisa Helena, na
questão do teto salarial, creio que a posição correta
seria congelar os salários do Legislativo, do Executi-
vo e do Judiciário até que o salário mínimo pudesse
chegar a um determinado patamar, até que pudésse-
mos pagar pelo menos os R$435 aventados pelo Se-
nador José Eduardo Dutra, como uma correção do
salário mínimo estabelecido há 60 anos. Só depois
disso poderíamos pensar em aumentos para aqueles
Poderes. E, mesmo assim, aumentos sempre propor-
cionalmente inferiores àqueles concedidos aos salári-
os mais baixos. Fica a sugestão de uma excursão a
Taguatinga, a ser oferecida pelos membros do Sena-
do da República, aos membros do STJ. Creio que
está faltando uma visão clara do Brasil em que todos
vivemos. Estamos juntos no País, mas separados em
classes. E as classes dominantes teimam em não en-
xergar a situação, como se as elites fizessem parte da
tripulação e os outros, os brasileiros, as maiorias, fos-
sem passageiros confinados no porão da terceira
classe.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço o aparte de V. Exª., Senador Roberto Re-
quião, e também a sensibilidade e a grandeza de mo-
dificar o voto publicamente. Isso é de uma grandeza
política inestimável.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-

cedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/ PT – SP.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero
tratar do tema que há pouco foi objeto de comentário
do Senador Roberto Requião, isto é, a posse e desig-
nação do Sr. Francisco Gros para a Presidência do
BNDES.

Ontem, o jornalista Roberto Cosso, da Folha de
S.Paulo, apresentou uma reportagem muito
bem-feita, relativa ao episódio de como o BFC Banco
S/A, do qual foi sócio o economista Francisco Gros,
tem uma dívida de R$32 milhões com o BNDES.

Na semana passada, houve a indicação de
Gros para a Presidência do BNDES no lugar de
Andrea Calabi. Mas algo bastante preocupante acon-
tece: o Sr. Francisco Gros diz não ter interesse finan-
ceiro no BFC, mas o fato concreto é que ele próprio,
na sua entrevista, esclarece como é que ainda man-
tém pendente ações e patrimônio naquele banco.
Como existe uma pendência entre o BNDES e o BFC,
por que o Sr. Francisco Gros não percebe que há uma
situação de conflito de interesses para quem vai pre-

sidir uma instituição pública da importância do
BNDES?

Leio aqui a pergunta de Roberto Cosso, da Fo-
lha de S.Paulo, para o Presidente Francisco Gros:
“Quando há um banco liquidado, os pagamentos são
feitos pelo administrador, que utiliza os ativos restan-
tes para pagar os passivos. Esse pagamento exige
negociação para que a dívida seja corrigida. O fato de
o senhor estar na Presidência do BNDES, havendo
essa negociação do BNDES com o BFC, constrange
de alguma forma?”

Responde o Sr. Francisco Gros: “Diria até o con-
trário: qualquer tipo de negociação, de flexibilização
que o BNDES poderia ter tido anteriormente à minha
presidência, talvez se torne inviável com a minha pre-
sença no BNDES. Uma negociação normal, dentro de
padrões normais do BNDES, sem que ninguém pres-
tasse nenhuma atenção nisso, hoje seria absoluta-
mente inviável. Essa negociação, qualquer que seja,
vai ter que ocorrer à luz do sol, com total divulgação e
sujeita a toda e qualquer crítica. Eu diria que a minha
presença no BNDES é frontalmente contrária aos in-
teresses de qualquer negociador desse processo
com o BNDES. Se eu for atuar nesse caso, só poderia
atuar recomendando ao BNDES que qualquer coisa
que seja feita nesse particular terá que ser feita à luz
do dia, com conhecimento de todo mundo, com apro-
vação de alçadas superiores, sem o meu engajamen-
to e de forma tal que não seja sujeita a nenhuma
crítica.”

Ora, Sr. Presidente, de maneira alguma o Presi-
dente do BNDES pode se abster de tomar parte em
uma decisão sobre a qual tem a responsabilidade fi-
nal. E, obviamente, há uma situação de conflito de in-
teresses, pois S. Sª. não pode abrir mão da
responsabilidade de tomar parte na decisão. Mas, na
medida em que essa decisão é algo que pode estar
influenciando seu próprio interesse, então S. Exª. es-
taria, de fato, numa situação de conflito e deveria, por-
tanto, ter o senso ético de não aceitar sua designação
para presidir aquela instituição, assim como teria sido
próprio do Ministro Alcides Tápias e do Presidente
Fernando Henrique Cardoso não designá-lo para
uma função em que esse conflito de interesses quase
que necessariamente vai ocorrer.

Gostaria de registrar, Sr. Presidente, que apre-
sentei requerimento na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos – já entregue e assinado por quase todos os
Senadores presentes à última reunião, na terça-feira
passada, presidida pelo Senador Ney Suassuna –
com o seguinte teor:
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Requeiro, nos termos regimentais, seja
convidado o Sr. Francisco Gros, indicado
pelo Presidente da República para assumir
a Presidência do BNDES” – S. Sª. assumiu
o cargo hoje de manhã – “para prestar es-
clarecimentos perante a Comissão de
Assuntos Econômicos a respeito das diretri-
zes e planos que pretende colocar em práti-
ca à frente daquela instituição, assim como
seu ponto de vista, expresso em 23 de feve-
reiro de 1999, em artigo publicado na Folha
de S.Paulo, de que diversas nações lati-
no-americanas deveriam abrir mão da sua
moeda em favor do dólar. Muito embora te-
nham as autoridades brasileiras, a começar
pelo Presidente Fernando Henrique Cardo-
so e o Presidente do Banco Central, dito re-
centemente que a dolarização da economia
brasileira é totalmente impensável, é preo-
cupante a designação de presidente de uma
das mais importantes instituições financei-
ras oficiais que tenha opinião contrária. Mui-
to embora a Constituição não preveja que o
Presidente do BNDES seja aprovado pelo
Senado, é relevante que possa a Comissão
de Assuntos Econômicos ouvir o ponto de
vista do novo designado.

O Presidente Ney Suassuna informou-me que,
na primeira reunião da Comissão a ser realizada na
terça-feira seguinte ao carnaval, o requerimento será
colocado em pauta para votação.

É importante que ouçamos o Presidente do
BNDES o quanto antes, para que S. Sª. tenha oportu-
nidade de esclarecer se ainda mantém opinião ex-
pressa em seu artigo: “Os argentinos e, logo atrás, os
mexicanos estão cada vez mais convencidos de que
é uma decisão que se impõe” – S. Sª. está se refe-
rindo à dolarização – “sob pena de continuarem
tendo de competir, pagando um custo de capital de
duas ou três vezes superior ao pago por seus con-
correntes do Primeiro Mundo. São esses os pa-
drões de boa conduta que se impõem a todos que
desejem ter acesso aos mercados globais. Nada
obriga o Brasil a aceitá-los”. No entanto, o Sr. Fran-
cisco Gros mostra-se favorável a que o Brasil acei-
te esses padrões. Ora, ter uma pessoa com essa
opinião à frente do BNDES certamente nos preo-
cupa sobremodo.

Em artigo publicado na Folha de S.Paulo de
hoje, intitulado “Os Homens dos Cofres”, o jornalista
Jânio de Freitas assinala muito bem que Francisco
Gros vive uma situação de grande dificuldade de inte-

resses porque está assumindo a Presidência do
BNDES e precisar ter condições morais e legais para
assumi-la.

Da parte dos Deputados Aloizio Mercadante e
Walter Pinheiro houve uma iniciativa junto à Justiça
para que se obstasse a posse do Presidente do
BNDES em função desse conflito de interesses. Ten-
do ele assumido o cargo, teremos a oportunidade de
argüi-lo a respeito desses assuntos.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vi-
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Gostaria
de advertir os próximos oradores que a sessão se en-
cerrará às 14 horas por força do Regimento Interno,
de modo que, generosamente, os oradores terão que
repartir o tempo restante entre si.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador José Eduardo Dutra.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em-
bora a sessão de hoje tenha tido a presença de pou-
cos Senadores, ela foi, sem dúvida alguma, uma das
mais ricas dos últimos dias. Vimos Senadores tratan-
do de questões de grande relevância do interesse na-
cional, como o salário mínimo e a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Tratarei de um assunto referente ao meu Estado
de Sergipe, mas que tem muita relação com alguns
dos pontos discutidos hoje, particularmente em rela-
ção ao discurso da Senadora Heloisa Helena. S. Exª.
falava que já existem hoje leis suficientes para punir
os governantes, os agentes públicos que agem com
irresponsabilidade fiscal, que metem a mão no dinhei-
ro público.

Recebi um dossiê – naturalmente, não vou lê-lo
– do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no
Estado de Sergipe – Sintese, a respeito de diversas ir-
regularidades que vêm acontecendo no meu Estado
relativas à má utilização de recursos do Fundef e que
vêm sendo denunciadas em diversos Estados, em di-
versos Municípios. Inclusive, o Deputado Wellington
Dias, do PT do Piauí, propôs uma CPI no âmbito da
Câmara dos Deputados para investigar as denúncias.

Essa questão de irregularidade na educação
em Sergipe vem sendo motivo de uma série de de-
núncias e manchetes da imprensa no Estado. Por
exemplo, vou ler algumas manchetes mais recentes:
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· “Educadores cobram salários atrasados. Com
mais de dez meses sem receber, 30 estagiários da
educação exigem pagamento dos vencimentos;

· Folha de apadrinhados da educação mostra
poder de entidades e amigos do ex-secretário;

· Dinheiro do Fundef pagava folha de prestado-
res de serviços que não trabalhavam;

· Alunos estão sem salas para estudar;
. Secretaria de Educação é acusada de comprar

R$5,5 milhões em merenda escolar sem licitações;
· Dinheiro da educação reforma parque aquáti-

co do Cotinguiba;
· Estado gasta R$81 mil na reforma do parque

aquático do Cotinguiba;
· Lage de colégio prestes a desabar;
· Luís Antônio Barreto”, que é o ex-Secretário,

“deixou dívida de 30 milhões para o seu sucessor na
educação;

· Escola pública enfrenta o caos...
· Fornecedor é acusado de lesar merenda.
Essas são manchetes da imprensa do meu

Estado, imprensa essa que não pode, de forma algu-
ma, ser classificada como imprensa de oposição. Até
porque um desses jornais, o Jornal da Cidade, é de
propriedade do irmão do Governador Albano Franco.
O engraçado é que Sergipe está passando por situa-
ção surrealista.Houve uma substituição na Secretaria
de Educação no meu Estado; o ex-Secretário, Luiz
Antônio Barreto, foi substituído pelo Deputado Fede-
ral, Ivan Paixão, ambos do mesmo Partido. O atual
Secretário acusa o anterior de uma série de irregulari-
dades. O Secretário anterior vai para a imprensa dizer
que as irregularidades, porventura acontecidas na
sua Pasta, é fichinha perto das de outras Secretarias.
Isso, publicamente. O Governador Albano Franco faz
de conta que não é com ele. Parece até com uma bri-
ga entre ministros da Bósnia: um acusando o anterior;
o anterior dizendo que em outras Secretarias era mui-
to pior.

Entre essas denúncias da utilização dos recur-
sos destinados para a educação, que fazem parte
desse dossiê enviado pelo Sindicato, são citados:

– patrocínio de blocos carnavalescos
no Pré-Caju e na Micarana de itabaiana;

– contratação de um plano de saúde
no valor de R$594 mil, quando o Estado de
Sergipe possui um instituto que presta as-
sistência médico-odontológica aos seus ser-
vidores;

– o pagamento de R$53 mil por sala
de aula, quando o Ministério da Educação

recomenda que o valor pago por sala não
deve ultrapassar R$15 mil;

– compra pela Secretaria de Educação
de um imóvel pertencente ao ex-Secretário
da Fazenda no valor de R$991.230,00, pre-
ço muito acima do mercado, sendo que a
transação foi parar na Justiça e o vendedor
do terreno foi destituído do cargo;

– irregularidade da aplicação de recur-
sos na compra de alimentos para a meren-
da escolar com dispensa de licitação, sem-
pre coincidindo com os mesmos fornecedo-
res.

O Ministério Público do meu Estado inclusive
abriu inquérito para apurar improbidade administrati-
va do ex-Secretário por inobservância da ordem de
classificação de concurso público. Também há um ou-
tro inquérito instaurado pelo Ministério Público para
apurar irregularidades na contratação terceirizada de
professores.

Para não cansar os Srs.Senadores, não entrarei
em detalhes das denúncias, mas não posso deixar de
registrar uma peça que integra esse dossiê: uma de-
núncia formulada pelo Ministério Público do meu
Estado contra o ex-Secretário de Educação, Luiz
Antônio Barreto, relativa a uma das manchetes que ci-
tei, qual seja, a utilização de recursos do Fundef para
a reforma do Cotinguiba, um clube privado.

Diz a denúncia:

Pela documentação inclusa, pode-se
verificar ainda que foram utilizados recursos
oriundos do Fundef, cuja destinação está
gravada na Lei Federal nº 9.424/96, pela
qual se impõe sejam tais recursos aplicados
direta e exclusivamente no ensino funda-
mental, ou em serviços e obras a esse
vinculadas, e nunca em de clubes privados,
num patente emprego irregular de verbas ou
rendas públicas.

Frise-se, mais, que todas as obras no
Cotinguiba foram realizadas de maneira fra-
udulenta, sem que houvesse sequer um úni-
co e simples convênio entre o Clube e o
Estado de Sergipe.

Salta das investigações, também, que
o golpe encetado passava por um chamado
“empréstimo de firma”, onde o empresário
cuja empresa seria agraciada com a obra,
por não reunir as condições favoráveis à
participação num certame, utilizava-se for-
malmente de “firmas de amigos”.
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Nessa linha, o empresário que “toma-
va por empréstimo” as empresas, em alguns
dos casos da Secretaria de Estado da Edu-
cação, apresentava em nome delas as pro-
postas, já se sabendo antecipadamente
qual seria a vencedora, o que era de some-
nos importância, já que ele – o “tomador do
empréstimo” – era, na verdade, quem iria
realizar a obra e por ela receber.

E seguem mais algumas constatações dessa
natureza. No final, a denúncia diz o seguinte:

Requer o Ministério Público seja a pre-
sente denúncia recebida, a fim de determi-
nar a responsabilidade criminal dos Srs. aci-
onados Luiz Antônio Barreto e Clínio Carva-
lho Guimarães, como incursos nas penas
dos arts. 288 (associação em quadrilha ou
bando), 299, parágrafo único (falsidade ide-
ológica), e 315 (emprego irregular de verbas
ou rendas públicas), todos do Código Penal
Brasileiro, dos arts. 89 (dispensa ilegal de li-
citação) e 90 (fraude à licitação), ambos da
Lei nº 8.666/93, tudo no concurso material
descrito no art. 69 do Estatuto repressor.

Quero lembrar que durante a gestão do
ex-Secretário Vitório Barreto, o Sindicato fez uma sé-
rie de denúncias dessa natureza e sempre se alegava
que era briga política, que era porque a Presidente do
sindicato não gostava do Secretário, porque havia
uma questão pessoal. Essa sempre era a alegação
para rebater as denúncias, dizendo que eram fruto de
uma imaginação delirante, que ela estava preocupa-
da só com uma disputa pessoal.

Essa constatação, que fiz questão de ler aqui,
integra esse dossiê encaminhado pelo Sindicato, do
Promotor de Justiça Eduardo Barreto d`Ávila Fontes
e do Promotor de Justiça Orlando Rocha de Moreira.
Portanto, membros do Ministério Público do meu
Estado e que constatam, pelo menos nesse caso es-
pecífico, onde já houve o inquérito e se formalizou a
denúncia, a utilização ilegal de recursos do Fundef
para fazer reforma em um clube privado, onde há, in-
clusive, o ataque a diversos dispositivos legais do
Código Penal, lembrando, inclusive, trecho do pro-
nunciamento da Senadora Heloisa Helena de que te-
mos leis já mais do que suficientes para punir esses
agentes públicos que se utilizam de forma fraudulen-
ta de recursos que deveriam ser destinados à educa-
ção. Enquanto isso, temos, no meu Estado, uma
série de alunos que estão afastados da sala de aula,
até porque existe uma série de salas de aulas de es-
colas do meu Estado que não estão funcionando,

que não começaram o ano letivo porque não têm a
mínima condição de funcionar, estão em total estado
de depredação.

Enquanto isso, temos a constatação de como
são utilizados os recursos públicos, que deveriam ser
utilizados, principalmente considerando e lembrando
que – como já o disse também a Senadora Heloisa
Helena – educação é dever do Estado. Mas, no entan-
to, essa situação é apenas um rápido retrato do que
vemos no meu Estado em relação a essas irregulari-
dades.

Volto a frisar que me espanta ver essa realidade
no meu Estado, na qual o Secretário de Educação
acusa o antecessor de irregularidades brutais; o ante-
cessor também rebate pela imprensa; e o Governa-
dor, parece-me, está pensando em outras coisas,
talvez na sua fábrica de Coca Cola, em Pernambuco,
ou nos seus negócios particulares, e não toma ne-
nhuma providência em relação a esse processo.

Espero que essa denúncia do Ministério Público
– tenho certeza disso inclusive – não se perca nos ca-
minhos da nossa Justiça e não sejam esquecidas a
fim de que aqueles que efetivamente incorreram nes-
ses crimes sejam punidos com aquilo que está esta-
belecido no próprio Código Penal quanto às penas de
cada um.

Portanto, Sr. Presidente, de forma muito singela,
apresento a conclusão de um discurso da Senadora
Heloisa Helena, com a qual concordo plenamente.
Não vai ser apenas com a elaboração de mais leis ou
com a proposta de lei, acompanhada de toda uma
campanha de marketing como essa da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que vamos melhorar o nosso
País. Leis existem mais do que suficiente em número;
o problema é fazer com que elas sejam realmente
aplicadas, principalmente quando implica em conde-
nação daqueles que sempre estiveram e continuam
estando nos cargos de mando deste País.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Fogaça) – Concedo
a palavra ao 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, assomo
à tribuna para abordar dois assuntos que considero
importantes.

Primeiramente, vou tratar de uma denúncia em
relação à companhia operadora do sistema de telefo-
nia no Rio de Janeiro, a Telemar, sucessora da Telerj,
por solicitação do Sindicato dos Telefônicos do Rio de
Janeiro.

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 167



Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde a
privatização do Sistema Telebrás, a Telemar vem fa-
zendo um verdadeiro massacre contra seus empre-
gados, com a demissão em massa de 4.500
trabalhadores só na Telemar/Rio e mais 1400 na
Embratel; superexploração dos empregados para su-
prir a falta de mão-de-obra; pressão dos gerentes; e
corte de direitos.

Desde novembro de 1999, a categoria encon-
tra-se em campanha salarial. Após quase quatro me-
ses de cobranças e sete reuniões de negociação, a
Telemar/RJ apresentou uma proposta pior do que a
apresentada no ano anterior e que havia sido rejeita-
da em assembléia pelos trabalhadores, além de o
Sindicato ter entrado na Justiça argüindo a Lei Barelli.

Segundo o Sindicato, o acordo de 1998/99, ape-
sar de não ter sido assinado até hoje, foi imposto arbi-
trariamente pela empresa. Com ele os trabalhadores
tiveram as seguintes perdas:

– o tíquete-refeição foi reduzido de
R$10,80 para R$8,17;

– a cesta básica foi reduzida de
R$116,32 para R$40,00 e limitada aos tra-
balhadores com salários até R$1.000,00.

– o auxílio-creche foi reduzido de
R$230,17 para R$126,00, sendo cortado o
benefício dos empregados homens.

– As horas-extras foram reduzidas em
75% e 100% para os limites da CLT, ou
seja, 25 e 50%.

Foi essa mesma proposta que a empresa, este
ano, reapresentou aos trabalhadores, com um agra-
vante relativo às horas-extras. Embora a jornada de
trabalho seja de 40 horas semanais, a Telemar/RJ
propõe pagar as horas-extras sobre uma jornada de
44 horas.

Segundo o Sindicato, a Telemar quer garantir a
sua proposta e, para que ela seja aprovada de qual-
quer maneira, passou a utilizar expedientes intimida-
tórios e coercitivos. Nas assembléias convocadas
pelo Sindicato para discutir a questão, a Telemar/RJ
mobilizou todo o seu corpo gerencial, orientando-os a
comparecer em massa às assembléias e ainda obri-
gando os trabalhadores a participarem e votarem a
favor da sua proposta.

Na tentativa de garantir a livre expressão dos
trabalhadores acerca do acordo coletivo 1999/2000, o
Sindicato propôs a realização de um plebiscito, pro-
posta essa que foi combatida pela empresa não ape-
nas com a invasão de assembléias, mas, também,
com a produção de boletins mentirosos, com informa-
ções completamente deturpadas.

Segundo informação do jornal do SINTTEL-RJ
da última terça-feira, dia 29, foi realizado o plebiscito
no dia 25 e venceu a proposta de assinar os acordos
coletivos de 1998/99 e 1999/2000. Porém, o Sindicato
afirma que a empresa organizou uma campanha de
ameaças constantes sobre todos os empregados e
houve coação na boca de urna por parte dos gerentes
da empresa.

Mesmo assim, a Telemar, não satisfeita em pa-
gar hora-extra em cima da jornada de 44 horas sema-
nais, tenta dar uma de “joão-sem-braço” incluindo no
acordo um Banco de Horas que, em nenhum momen-
to, foi discutido com o Sindicato.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Permi-
te-me V. Exª um aparte?

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Concedo o aparte à V. Exª.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Geraldo Cândido, não poderia deixar de fazer o
aparte a V. Exª, até porque os problemas vividos pe-
los trabalhadores do seu Estado são os mesmos ex-
perimentados pelos trabalhadores do Estado de
Alagoas.A “Telemaldade”, como passou a ser chama-
da a Telemar em Alagoas, tem feito exatamente a
mesma coisa que V. Exª conta aqui, e, com certeza,
não é uma ação única e exclusiva dessa empresa.
Quero me solidarizar com o seu pronunciamento. Há
perseguição na escolha dos funcionários a serem de-
mitidos; há perseguição em relação aos sindicaliza-
dos; há perseguição aos que participam das
assembléias; há ainda a questão da qualidade de ser-
viços, o zoneamento de tarifas que está sendo esta-
belecido nos Estados, que é algo absurdo. E mais
absurdo ainda é o que já sabíamos desde o início: as
agências – agora em moda no Brasil – não seriam ca-
pazes e não teriam autonomia e independência sufici-
entes para combater esse tipo de abuso, como bem
relatou V. Exª. No caso de Alagoas, a “Telemaldade”
tem agido exatamente da mesma forma: há precarie-
dade dos serviços, aumento abusivo das tarifas e
uma perseguição implacável – tal qual os capitães do
mato – aos servidores públicos e aos funcionários da
empresa.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Agradeço a V. Exª o aparte, Senadora Heloisa Hele-
na, e o incorporo ao meu pronunciamento, reconhe-
cendo o seu interesse, a sua luta e a sua
solidariedade a todos os trabalhadores do Brasil,
que são explorados por esse sistema capitalista,
selvagem e injusto.

O Sindicato informa ainda que a empresa pre-
tende, no acordo que passou a impor à categoria:
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– obrigar o empregado a trabalhar até
12 horas-extras por semana;

– dessas 12 horas, pagar apenas
duas. As demais vão para o banco de ho-
ras;

– O banco pode acumular até 100
horas excedentes, o que significa que se o
empregado fizer 10 horas-extras toda
semana, ele pode trabalhar até três meses
seguidos sem folga e sem receber um cen-
tavo;

– A Telemar dá a si mesma um prazo
de seis meses para compensar as
horas-extras do banco de horas;

– A compensação, quando for feita, só
será permitida de segunda a sexta-feira.

Esse verdadeiro banco de exploração não foi
discutido em nenhum momento da negociação. Se a
empresa quer assinar um acordo, tem que respeitar o
que ela mesma apresentou na mesa de negociações.
Os trabalhadores não votaram esse banco de horas.
O Sindicato não é contra esse banco de horas, mas
entende esse banco como constava do último acordo
assinado: 32 horas-extras mensais e o restante com-
pensado com folga.

Sr. Presidente, Srª Senadora, Srs. Senadores, é
inaceitável que uma empresa do porte da Telemar,
atuando num setor estratégico para o País, utilize
esse expediente e é inadmissível que os direitos dos
trabalhadores sejam de tal maneira espoliados.

Ficam aqui registrados o nosso repúdio a essa
atitude da empresa e a nossa solidariedade aos tra-
balhadores da Telemar/RJ.

Dando prosseguimento ao meu pronunciamen-
to, quero voltar a um assunto importante que foi trata-
do hoje neste plenário. Trata-se da questão do
reajuste do salário mínimo.

Vários oradores hoje já se posicionaram sobre
essa questão, como a Senadora Heloisa Helena e os
Senadores Eduardo Suplicy e Roberto Requião. Mas
creio que é importante voltar a falar sobre esse assunto,
que é de extrema importância, pela sua gravidade.

Para o Brasil não manter o título de campeão
mundial de injustiça social, bastaria cumprir a Consti-
tuição, que, em seu art. 7º, Inciso IV, define a questão
do salário mínimo, conforme relatou a Senadora He-
loisa Helena.

Portanto, limitar um debate fundamental a uma
questão meramente técnica, colocando um suposto
rombo de R$3 bilhões na Previdência, como afirmou
nesta terça-feira o Ministro Waldeck Ornelas, com

grande empecilho para a concretização de um ainda
pífio mínimo de R$177,00, na verdade é apenas uma
falácia, pois o Governo FHC e sua equipe econômica
quiseram e tiveram vontade política de transferir mais
de 20 bilhões de reais para os banqueiros no famige-
rado Proer. É a lógica do Governo Federal: aos ban-
queiros, empreiteiros e latifundiários, tudo; ao povo
mais pobre, nada!

A mais recente confirmação da política econô-
mica perversa do Governo brasileiro foi dada por um
relatório do Departamento de Estado dos Estados
Unidos, divulgado na semana passada. Constata o
documento, que tem 52 páginas abordando a situa-
ção do nosso País, que o salário mínimo no Brasil é
uma violação aos direitos humanos. No texto, o Go-
verno estadunidense concluiu uma realidade conhe-
cida por nós, brasileiros: “o salário mínimo de
aproximadamente US$70,00 ou R$136,00 não é sufi-
ciente para dar um padrão de vida decente a um tra-
balhador e à sua família. Além disso, é suficiente para
garantir um pouco mais de um quarto das necessida-
des de uma família de quatro pessoas” – imaginem
que até o Departamento de Estado Americano reco-
nhece o absurdo que é um salário mínimo de
R$136,00!

Hoje, vemos que o Departamento de Estado
Americano, o Banco Mundial, o BIRD e o FMI estão
todos preocupados com a situação de miserabilidade
do nosso povo. Eles sabem que, se não houver uma
melhoria na qualidade de vida, este País estará sujei-
to a explodir. O Brasil poderá ter uma eclosão de vio-
lência sem precedência na nossa história; poderá
haver uma convulsão social se permanecer esse es-
tado de coisas. A situação caminha nesse sentido
porque o povo brasileiro não se vai deixar morrer de
fome, porque, na história do mundo, nenhum povo se
permitiu morrer de fome.

Outros dados sobre o tema são trazidos pelo
Economista e Professor da Universidade de Campi-
nas Márcio Pochmann. Ele é autor de um estudo so-
bre a política do mínimo desde a sua adoção, em
1940. Afirma que, em termos relativos, o salário míni-
mo pago, em 1940, era 3,6 vezes maior do que o atu-
al. Para ele, se tivessem mantido o poder de compra
do mínimo, aliás, apenas cumprindo o que diz a Cons-
tituição, os trabalhadores ganhariam hoje R$489,00.

Conforme esses cálculos, o impacto desse valor
nas contas da Previdência seria de R$34,4 bi-
lhões/ano. A contrapartida seria o retorno em itens
como arrecadação e aquecimento no comércio de
produtos tributados. Pode parecer uma cifra astronô-
mica, mas não é, comparada aos mais de R$100 bi-
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lhões que o Governo FHC paga de juros da dívida.
Reafirmo: é uma questão de prioridade, ou seja, de
vontade política.

Para Márcio Pochmann, “na discussão anteci-
pada do novo salário mínimo, o Governo Federal der-
rama lágrimas de crocodilo”. Os cálculos do Professor
indicam que, “de 1989 a 1999, em termos reais, a car-
ga tributária cresceu 32,5%, e a arrecadação previ-
denciária aumentou 55,1%. No mesmo período, o
poder de compra do salário mínimo acumulou uma
queda de 36,2%. A relação do mínimo com a carga de
tributos e massa de benefícios tem tudo a ver. Os
rombos na cobertura dos benefícios estão sendo
bancados por transfusão de receitas dos tributos.
Rombos da ordem de 4,2% do PIB, a despeito daque-
le aumento real de 55,1% nas contribuições da Previ-
dência”.

E mais: o salário mínimo de R$136,00 equivale
a 28% da renda per capita do País. Na Dinamarca, o
piso salarial, por lei, alcança 66% da respectiva renda
per capita. Na Argentina, aqui ao lado, a mesma rela-
ção é de 43%. Ou de 51% na Venezuela, uma econo-
mia ainda mais desastrosa do que a nossa.

Outra revelação da matemática de Márcio Poch-
mann, que serve para desmascarar propostas popu-
listas e oportunistas do PFL: se o Governo rebaixar,
sob certa medida, a taxa básica de juros, o vulgo Selic,
ainda de 19%, haveria nos encargos da dívida pública
federal – perto de 52% do PIB – um alívio financeiro do
tamanho da sobrecarga previdenciária, resultante de
uma correção do salário mínimo. Conclui-se, portanto,
que um aumento real do salário mínimo, a partir de
maio, tropeça menos na falta de arrecadação e mais
na falta de imaginação e vontade política.

Todos os anos, os burocratas de Brasília tentam
enganar a opinião pública com argumentos falsos,
como, por exemplo, que são poucos os trabalhadores
brasileiros que ganham até um salário mínimo. Os
que ganham até um mínimo são, isto sim, 14,6 mi-
lhões de brasileiros – mais de 20% da população eco-
nomicamente ativa, e mais de 12 milhões de
aposentados. São 54,2% dos trabalhadores do Nor-
deste e 24% dos trabalhadores do Sudeste. É por isso
que o aumento significativo do salário mínimo repre-
senta um poderoso instrumento de distribuição de
renda e elevação do nível de vida, justamente na faixa
mais pobre da população.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos os anos, o
Partido dos Trabalhadores e a CUT denunciam a ver-
gonhosa situação do salário mínimo no Brasil e lutam
por um aumento real e significativo. Mas sempre es-
barram na má vontade do Governo com os trabalha-
dores e na política de sacrificar a questão social no

Brasil. A novidade agora é que o PFL resolveu empu-
nhar a bandeira e passou a defender o aumento do
salário mínimo para U$100, tentando impressionar a
opinião pública como “o paladino das causas popula-
res”. Mas é bom que não se esqueça que certamente
isso está acontecendo em razão de divergências na
aliança política conservadora, que sustenta o Gover-
no FHC, principalmente com objetivos eleitoreiros, já
que este ano teremos eleições municipais.

O problema também esbarra na submissão do
Governo FHC ao FMI. É necessário debater alternati-
vas que impliquem a ruptura com as determinações
da comunidade financeira internacional e gerem mu-
danças qualitativas nos rumos da economia, favore-
cendo a maioria da população.

Nesse sentido, em breve estarei encaminhando
uma proposta de aumento do salário mínimo, que al-
cançaria, no período de dois anos, com reajustes se-
mestrais, o patamar de U$250, ou seja, de R$442,50. A
partir desse valor, que além de dar melhor condição de
subsistência ao trabalhador geraria um aquecimento na
produção e consumo, conseqüentemente elevaria o ní-
vel de emprego. Poderíamos travar um debate com a
sociedade brasileira sobre uma política efetiva de distri-
buição de renda. Dessa maneira, estaremos resgatan-
do uma imensa dívida social e dando dignidade a quem
constrói este País: os milhões de trabalhadores.

Para concluir, Sr. Presidente, quero referir-me ao
Estado do Rio de Janeiro.O Governador Anthony Garo-
tinho anunciou que vai reajustar o salário do servidor do
Estado para R$400,00 a partir de 1º de maio – atual-
mente é R$136,00. Isso significa que, se o Governo tiver
vontade, é possível fazer.Se o Estado do Rio de Janeiro
pode fazer isso, outros também poderão. Quer dizer, vai
passar o salário mínimo do Estado para US$240, o piso
dos servidores, e o teto para R$8 mil.Ou seja, é uma re-
lação em que a diferença entre o salário maior e o me-
nor é de vinte vezes, o que ainda é muito, mas é
razoável. Poderíamos propor isso como uma base para
o Brasil, pois é uma relação razoavelmente boa.

Então, o Governo do Estado do Rio de Janeiro
está de parabéns por essa proposta que apresentou
ontem, à imprensa, dizendo que, a partir do dia 1º de
maio, haverá esse reajuste: R$400,00 como piso sa-
larial dos servidores e R$8 mil como teto salarial.

Era isso que tinha a dizer.
Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Geraldo
Cândido, o Sr. José Fogaça deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra.
Heloísa Helena.

A SRA. PRESIDENTE (Heloisa Helena) – Agra-
decendo ao Senador Geraldo Cândido, prorrogo a
sessão por dez minutos.
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Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o debate, nesta
manhã, foi realmente muito interessante, muito útil,
muito criterioso e é evidente que é sempre frutífero
travar essa discussão em torno da questão salarial
em nosso País. O Senador Geraldo Cândido também
acaba de abordar o tema e é justamente sobre isso
que, neste momento, quero fazer uma reflexão, Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

Acredito que, hoje, há um diagnóstico muito cla-
ro na questão do salário mínimo. Não vi, de parte de
alguma empresa privada, de parte de algum empre-
sário, seja pequeno, médio ou grande, restrições a
um aumento considerável do salário mínimo. Fica
cada vez mais evidente, na minha opinião, que a es-
trutura produtiva da economia brasileira já comporta,
sim, uma significativa mudança de patamar no esta-
belecimento do salário mínimo brasileiro. Cento e oi-
tenta reais, duzentos, duzentos e cinqüenta? As
empresas, praticamente, ou já pagam isso, ou podem
pagar, tranqüilamente, no estágio atual da expansão
econômica do nosso País.

No entanto, há um ferrolho, há uma âncora, pe-
sada, de aço, que puxa para baixo o salário mínimo
no Brasil. Essa âncora está localizada em dois seto-
res, segundo as alegações que ouço há sete ou dez
anos a respeito dessa questão. Ficou muito claro, fi-
cou muito evidente, ficou até insofismavelmente visí-
vel que, após a estabilização da moeda com o Plano
Real, há dois setores que têm sido a grande trava, o
grande obstáculo, o grande óbice a essa elevação
conjunta, harmônica, unificada e uniforme do salário
mínimo no Brasil, que são sempre apresentados
como os argumentos exponenciais para isso.

Primeiro, as Prefeituras dos pequenos Municípi-
os ou dos Municípios mais pobres do País, que são
contadas acima do milhar. Essas Prefeituras não su-
portariam, segundo se alega, uma elevação dos níve-
is do salário mínimo unificado do País, porque não
teriam orçamento para atender a essa mudança, a
esse renivelamento salarial. Não estou aqui, Sr. Presi-
dente, para contestar a validade desse argumento.
Isso perfeitamente pode ser verdade, até porque em
algumas Prefeituras se utiliza o emprego público
como uma forma de se garantir emprego onde não
existe sequer produção econômica. Assim, é possível
que isso seja verdade. Não rebato a validade ou a ver-
dade desse argumento, mas há um outro argumento
que tem sido insistentemente trazido.

A Previdência Social é toda estruturada em fun-
ção do salário mínimo e da sua vinculação gradual.Por-
tanto, um aumento do salário mínimo significa interferir
em toda a cadeia de pagamentos de aposentadorias
por intermédio da Previdência Social no País, o chama-
do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Isso
também é verdade, ou seja, um aumento do salário mí-
nimo aumenta, claro, os gastos da Previdência, mas,
aqui, parece-me que fica claro que é preciso desamar-
rar essa âncora. É preciso desarrochar esse ferrolho. É
preciso criar mecanismos e instrumentos pelos quais a
arrecadação do INSS possa ser compatível com essa
mudança no patamar do salário mínimo.

Os presidentes de entidades empresariais, que
comandam o setor privado, têm sido evidentemente
claros e inequívocos na afirmação de que um aumen-
to do salário mínimo não quebraria as empresas, é
perfeitamente compatível, até porque há padrões sa-
lariais de dois ou três salários mínimos. Principalmen-
te nos grandes centros, pouca gente aceita trabalhar
por menos do que isso em uma empresa. Então, há
só um ponto, há um só nó que precisa ser desatado: o
da Previdência Social.

Isso me ocorre, neste momento, e me faz também
pensar o quanto é social, o quanto é generosamente vol-
tado para o interesse dos trabalhadores, inclusive daque-
les que menos recebem, dos menos aquinhoados, o
quanto é socialmente justo, o quanto é imprescindível e
inadiável reformar a Previdência no sentido de garantir
melhoras da sua arrecadação. No Congresso Nacional,
quando se tentam criar mecanismos de aumento da ar-
recadação da Previdência, não se vincula, não se esta-
belece um liame, uma ligação entre um fato e outro. O
nexo causal é inteiramente sufocado e esquecido.

Trabalhar na reestruturação do sistema previ-
denciário para melhorar a arrecadação significa tirar
esse peso de cima do salário mínimo, porque é o úni-
co peso que realmente, hoje, ainda persiste e é utili-
zado sistemática e insistentemente. Poderíamos
fazer, neste País, uma revolução econômica, uma re-
volução produtiva, uma revolução no sentido de ga-
rantir uma expansão ilimitada do produto e do
crescimento econômico se desamarrássemos, desa-
tássemos esse nó da Previdência Social.

Estou chamando a atenção disso agora porque,
nos outros momentos em que aqui se discute a Previ-
dência, isso não é lembrado, não é trazido à baila,
mas é importante dizer que estruturar a Previdência
em bases sólidas, contabilmente viáveis, é garantir a
redenção e a libertação do trabalhador, ou seja, é per-
mitir que não só melhorem as aposentadorias, como
também melhore o salário de uma grande massa de
trabalhadores neste País.
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A Previdência é o carrasco do salário mínimo,
por causa da sua desestruturação, por causa da for-
ma incompatível com uma higidez contábil da sua es-
trutura, da sua organização. Não tenho nenhuma
dúvida. Sempre fui favorável a isso e me debati por
isso, porque, cada vez que chega a esta Casa algo
que vise a melhorar a arrecadação da Previdência,
obrigo-me a lembrar, e faço-me relembrar, que a mu-
dança feita naquele momento tem a ver com a possi-
bilidade de amanhã ou logo em seguida se ampliar
notavelmente o valor do salário mínimo.

Srª Presidente, antes de encerrar, gostaria de fa-
zer um registro. Na manhã de hoje, no Palácio do Pla-
nalto, os chefes dos Poderes fizeram um acordo pela
fixação do teto, no setor público, em torno de R$11,5
mil. Não vou aqui fazer a avaliação disso porque o tem-
po não me permite. Mas gostaria de me posicionar.

Penso que a fixação do teto pode ter uma utilida-
de moralizadora, ou seja, ela é importante porque evi-
ta as distorções. Mas quero ressaltar o seguinte: fixar
um teto não significa necessariamente elevar os salá-
rios até ele; o teto não é piso, ele não é obrigatório.
Por isso, penso ser perfeitamente possível – e esta é
a minha posição – que a fixação do teto tenha o con-
dão útil e positivo de estabelecer um limite para as
graves distorções salariais que existem em todo o
Brasil. Isso impede que essa concentração brutal
continue prosperando e se reproduzindo através dos
anos. Também isso teria um outro lado ruim e negati-
vo, ou seja, um grande aumento da despesa se todos
os salários, principalmente os salários dos titulares
dos Poderes, entre eles Deputados e Senadores, vi-
essem a bater no teto. Nesse sentido é importante di-
zer que uma questão não tem a ver com a outra. Isto
é, fixa-se o teto e tira-se disso o que é útil. Tira-se dis-
so a vantagem de cortar os abusos e as distorções,
mas mantém-se, de outro lado, a contenção fiscal ne-
cessária neste momento de busca de um mínimo de
ordenamento das finanças públicas por meio da ma-
nutenção dos salários dos titulares dos Poderes nos
níveis em que estão. Possivelmente isso não poderia
acontecer em relação ao Judiciário porque este Poder
já fez a sua lei. Essa lei já foi aprovada em tempos
idos e ela se aplicaria automaticamente. Mas esse
não é o caso de Ministros de Estado; não é o caso do
Presidente da República e nem de Deputados e Se-
nadores. Estou dizendo isso não porque, como qual-
quer outro, não pense que um aumento de salário não
seja bem-vindo. Mas entendo que 2000 ainda é um
ano de ajuste fiscal, ainda é um ano de contenção,
ainda é um ano em que se precisa garantir um mínimo
de equilíbrio financeiro, no âmbito do Governo Fede-
ral, para que se possa chegar ao seu final garantindo,
sim, um crescimento de 4% em nossa economia. É só
por esse motivo. Chegado um momento futuro em

que se possa renivelar os salários de todo o
funcionalismo público, aí sim, podem elevar-se tam-
bém as categorias titulares para o teto de acordo com
a Constituição. Mas, por enquanto, é preciso ressaltar
que o fato de fixar um teto não acarreta necessaria-
mente o aumento dos salários.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena) – Os

Srs. Senadores Ernandes Amorim, Sérgio Machado 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. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.

Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, Há alguns dias,
em discurso nessa Casa, apontei que o Brasil não
pode continuar aceitando passivamente o protecio-
nismo dos países desenvolvidos.

Lembrei que somos o 5º mercado consumidor e
a 8º economia global, e critiquei a atitude de nossa di-
plomacia, que parece não saber se representa nos-
sos interesses no exterior, ou os interesses do
exterior no Brasil.

Hoje, quero voltar a esse assunto.
Chamo novamente a atenção para que haja

uma posição mais firme, mais consistente, mais
agressiva. E nesse sentido quero trazer o exemplo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevis-
ta a uma rádio do Uruguai, quarta feira.

Diante de relatório do Governo dos Estados Uni-
dos sobre o quadro social do Brasil, em que é citado a
fome de parte significativa de nossa população, Sua
Excelência questionou a responsabilidade dos mer-
cados americanos e europeus para que não se abram
as economias.

Na oportunidade, o Presidente indagou a conse-
qüência de impedir que se venda aço ao mercado ame-
ricano ou que exportemos o suco de laranja. Segundo
destacou, essas questões lidam com “o emprego daqui”
e com “a condição de vida” dos brasileiros.

O Presidente Fernando Henrique chegou a in-
dagar por que os países da América do Sul não fazem
relatórios sobre o que ocorre nos Estados Unidos.Re-
almente, seria interessante saber o quanto os direitos
humanos são respeitados, ou não, nessa questão de
pena de morte; seria interessante saber o quanto as
crianças americanas são respeitadas, na exposição
aos filmes de sexo e violência; e, também, o quanto o
mundo é prejudicado, pela voracidade do primeiro
mundo em consumir os recursos naturais, impedindo
que os demais povos tenham acesso a esses recur-
sos. Nesse sentido, inclusive, quero alertar par a
questão do Protocolo de Quito.
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Falo do seqüestro de carbono para evitar o
aquecimento do planeta. O assunto começa a ser tra-
tado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Não podemos aceitar a idéia de virar o “absorvente”
do mundo. O Brasil não pode ser transformado no de-
pósito de lixo. Não podemos concordar com essa
idéia de reflorestar nosso território, para seqüestro do
carbono que o primeiro mundo emite, sem cobrar
uma substancial redução do consumo dos recursos
naturais por esses países.

Não se trata de receber dólares para plantar árvo-
res. Temos de deixar claro que não é essa nossa posi-
ção, nem é esse o nosso interesse. O que precisamos é
ir mais além, e exigir a redução das desigualdades no
consumo dos recursos naturais. Não há razão para que
20% da população do mundo consuma 80% dos recur-
sos, ou os 4% que habitam os Estados Unidos consu-
mirem 30% dos recursos naturais do planeta!

Isso precisa ser pensado, cobrado, e colocado
na mesa de negociação; caso contrário, vamos trans-
formar nosso país em grandes “guetos” nas periferias
urbanas, com programas de alimentação da pobreza,
cercados de verde e florestas, para absorver o carbo-
no que o primeiro mundo emite.

Não vamos ser o bode expiatório. Impedir o
aquecimento do planeta, e os desastres conseqüen-
tes na inundação das grandes cidades da Europa e
da costa dos Estados Unidos, e transformação em
deserto de suas áreas de produção agrícola e impedir
o nosso próprio desenvolvimento.

Não! Temos de exercer nossa posição para per-
mitir o reflorestamento, a absorção do carbono, mas
mediante a redução das desigualdades mundiais no
consumo de recursos naturais.

Muito obrigado.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na oportunidade
em que comemoramos o transcurso do Dia Internaci-
onal do Turismo, venho a esta tribuna compartilhar al-
gumas considerações acerca desta formidável
indústria em cujo potencial podemos certamente de-
positar nossas mais otimistas expectativas.

Em todo o mundo, o Turismo é hoje considerado
como a indústria que mais cresce. E também a ativi-
dade econômica que mais gera empregos e a que
melhor remunera os que nela trabalham. Dados esta-
tísticos da Organização Mundial do Turismo dão con-
ta de que o setor vem tendo crescimento recorde nos
últimos anos, superando a indústria automobilística
no Japão, a agricultura nos Estados Unidos e os ban-
cos na Suíça.

Responsável pela absorção de 1 em cada 9 tra-
balhadores do Planeta, a indústria de Viagem e Turis-
mo, ao contrário dos setores tradicionais da
economia, é altamente utilizadora de mão-de-obra,
posto que sua modernização, ao invés de gerar declí-
nio na oferta de emprego, aquece a atividade.

Segundo informações recentemente divulgadas
pela Embratur, o tráfego turístico internacional deve
registrar no ano 2000 o expressivo número de quase
800 milhões de turistas, o que eqüivale a 15% da po-
pulação mundial, gerando diretamente, divisas de
aproximadamente US$950 bilhões que correspon-
dem a quase 9% do valor gerado pelas exportações.

De acordo com os mesmos dados, espera-se
neste ano um volume turístico mundial da ordem de
3,2 bilhões de viagens, cerca de 3,6 trilhões de dóla-
res. Com tais estimativas de produção e consumo,
considerado seu impacto nos demais setores perti-
nentes, bem como os efeitos multiplicadores nas ativi-
dades daí conseqüentes, chega-se à extraordinária
cifra de 5 trilhões de dólares na participação do Turis-
mo sobre o produto mundial. Isso corresponde a apro-
ximadamente 12% do PIB do mundial.

No Brasil, o Turismo afeta 52 segmentos dife-
rentes da economia, empregando em sua cadeia des-
de a mão-de-obra mais qualificada, em áreas que se
utilizam de alta tecnologia, como no caso dos trans-
portes e das comunicações, até aquela de baixa ou
quase nenhuma qualificação, aí incluídos o emprego
formal e também o informal.

Dentre as principais vantagens do Turismo,
como potente elemento de indução de economias em
desenvolvimento, enquanto fonte geradora de empre-
gos, destacam-se, como exemplos, os seguintes: alto
grau de impacto através de toda a economia; facilida-
de e rapidez com que novos investimentos geram
postos de trabalho; diversidade qualitativa nos em-
pregos gerados; multiplicação de oportunidades para
o primeiro emprego, especialmente para os jovens;
geração de empregos de meio expediente e sazona-
is, para pessoas com outras ocupações; geração de
empregados em áreas com desemprego estrutural,
como centros metropolitanos e áreas rurais; predomi-
nância de empregos em pequenos e médios empre-
endimentos; alta proporção de empregos
relacionados aos setores exportadores etc.

Segundo a Organização Mundial de Turismo, o
Brasil tem um dos maiores potenciais de crescimento
como destino turístico internacional, além de dispor-
mos de um mercado interno de aproximadamente 50
milhões de consumidores turísticos com potencial.
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Assim, a opção estratégica de integrarmos os
objetivos setoriais do turismo à promoção do desen-
volvimento sustentável, voltado para a geração de
empregos e oportunidades de renda, tal como se pre-
vê no Plano Plurianual de Investimentos e Despesas
do Governo Federal assume fundamental importân-
cia, à medida que o setor carece ainda de instrumen-
talização adequada para as ações que viabilizarão o
cumprimento dos macroobjetivos indispensáveis a
seu pleno desenvolvimento.

Uma sucinta análise dos mecanismos institucio-
nais e operativos de um modelo ideal para o Turismo,
no estágio em que hoje se encontra, leva-nos a consi-
derar três grandes vertentes gerenciais: a ordenação
das ações do setor público, orientando o esforço do
Estado para a otimização recursos públicos; a defini-
ção de parâmetros para o planejamento governamen-
tal e a execução das ações conjugadas entre todos os
atores intervenientes no processo, principalmente
com a descentralização das atividades, e a parceria
com o setor privado, buscando-se, sobretudo, a exce-
lência nos padrões de qualidade.

Neste contexto, a adoção de diretrizes políticas
específicas deve apontar prioritariamente para a con-
secução, entre outros, dos seguintes resultados: me-
lhoria da qualidade de vida dos milhões de brasileiros
que vivem em regiões com potencial turístico; diversi-
ficação qualitativa dos bens e serviços produzidos e
da infra-estrutura receptiva do turismo nacional; gera-
ção de novos empregos e manutenção dos existen-
tes; qualificação e requalificação dos recursos
humanos já envolvidos; aproveitamento da
mão-de-obra não-qualificada, com sua conseqüente
capacitação; redução das desigualdades regionais;
maior aporte de divisas ao balanço, de pagamentos;
integração sócioeconômica e cultural da população;
proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e cultural; inserção mais adequada do Brasil no cená-
rio internacional, construindo-se uma imagem exter-
na positiva.

Entendemos que tudo isso possibilitará que o Bra-
sil saia da acanhada posição atual, como 39º país do
mundo em número de turistas visitantes, para proje-
tar-se a um nível compatível com sua vocação turística
natural, aproveitando suas peculiaridades ecológicas,
suas dimensões continentais, sua diversidade climática,
bem como seu rico acervo cultural, histórico e arquitetô-
nico, além de outros tantos atrativos advindos da con-
juntura cambial favorável ao visitante estrangeiro.

Neste ponto, é importante ressaltar que, nos úl-
timos dois anos, o número de visitantes estrangeiros
no Brasil elevou-se mais de três quartos em relação
ao período anterior, o que foi decisivo para o cresci-
mento de 14% do turismo no Pais, mais que a média

mundial, situada anualmente em torno de 10%. O ano
de 1999 contabilizou para o setor um faturamento
próximo a 15 bilhões de reais, fato que acena para um
movimento ascendente, tomando ainda mais oportu-
na a assunção de uma política nacional bem planeja-
da e coordenada.

Nestas condições, reuniram-se em dezembro
último as principais lideranças do segmento, no Pri-
meiro Congresso Brasileiro da Atividade Turística que
contou, inclusive, com expressiva participação parla-
mentar, para a discussão das diretrizes de uma Agen-
da Única Nacional, diretrizes estas que deverão
“nortear as estratégias das principais ações e medi-
das prioritárias, visando a eliminar de vez os gargalos
do Turismo no Brasil.

As interessantes propostas que resultaram des-
se auspicioso evento encontram-se consubstancia-
das no documento intitulado “Carta de Goiás”, cujo
texto integral ora incorporo a meu pronunciamento,
recomendando sua atenta análise a tantos quantos
se interessem em viabilizar soluções criativas e efica-
zes para aquilo que pode ser o nosso caminho mais
curto para o salto desenvolvimentista que nosso país
precisa empreender neste momento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, estamos
convictos de que a adoção de uma política mais agres-
siva, no sentido de um ordenamento legal mais adequa-
do às gigantescas potencialidades do setor
impulsionará e revitalizará a promoção da atividade tu-
rística em nosso Pais, pela articulação entre o governo
e a iniciativa privada. Da mesma forma, possibilitará a
implantação de infra-estrutura básica e de in-
fra-estrutura turística apropriadas às peculiaridades re-
gionais. A valorização dos programas de qualificação
profissional e a descentralização da gestão turística, as-
sim como a municipalização e a transferência para o se-
tor privado da responsabilidade pela execução de suas
atividades garantirão, a nosso ver, o pleno progresso
dessa indústria que dispõe de todos os ingredientes
para experimentar, a exemplo do que vem ocorrendo
em vários outros países, vertiginoso crescimento, capaz
de lançar-nos em brevíssimo prazo ao patamar da con-
solidação de uma economia estável, com crescimento
sustentado, alvo perseguido por todos nós brasileiros,
com incansável denodo e pertinaz esperança.

Era o que tinha a dizer hoje, Sr. Presidente.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos, em boa
hora constituída pela Câmara dos Deputados, tendo
por finalidade a redução dos preços dos remédios, a
instituição de providências que coíbam a sua falsifica-
ção e a ampliação da oferta de genéricos no merca-
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do, vem prestando, à força de extrema dedicação dos
seus integrantes, inestimáveis serviços ao País.

É justamente a partir desse esforço que os bra-
sileiros, entre a surpresa e a revolta, vêm conhecendo
os métodos reprováveis de atuação da indústria far-
macêutica, até mesmo envolvendo profissionais da
área médica, laboratórios de análises clínicas e esta-
belecimentos hospitalares, que se multiplicam ante a
ineficiência do Ministério da Saúde e a inoperância de
sua Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A começar pelo aumento exorbitante dos preços
dos medicamentos. Segundo nos informa o Deputado
Ney Lopes, Presidente da CPI, o custo dos remédios
para o consumidor, no período de 1987 a 1998, cres-
ceu 676%!

Ademais, números levantados pelo Ministério
da Saúde demonstram que a relação entre lucro e
vendas do setor farmacêutico superou a dos outros
setores da economia, entre dezembro de 1989 e ou-
tubro de 1999. Nesse período, os preços dos remédi-
os aumentaram 54% acima da inflação, passando o
faturamento dos laboratórios de 2 bilhões de dólares,
em 1987, para 12 bilhões de dólares, em 1998.

Daí entender-se, acertadamente, que o setor de
medicamentos, distinto de outras áreas da economia,
não pode estar imune ao controle eficaz do Governo,
como se dá na maior parte dos países. A CPI constatou
que é imprescindível a atuação de agência governa-
mental reguladora, para garantir a qualidade e a segu-
rança dos produtos e estabelecer, para os fabricantes
de remédios e seus importadores, as regras a serem
aqui observadas no desempenho de suas atividades.

Quanto aos episódios confirmados de falsifica-
ção de remédios, amplamente denunciados pela
Imprensa, a Comissão decidiu exigir a identificação
das ocorrências e a punição dos culpados, assim
como a investigação dos procedimentos da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, sobretudo quanto à
fiscalização dos sistemas produtivo e de distribuição
de medicamentos.

Com efeito, no mercado de medicamentos é co-
mum a venda de remédios falsificados. Também, a fis-
calização ineficiente do setor tem dado margem ao
abuso de preços, incidente sobretudo nos produtos
de uso contínuo. O preço médio das matérias-primas
importadas sofreu queda de 40%, entre 1994 e 1999,
sem que se observasse qualquer redução no preço
de venda dos remédios que as utilizaram.

Segundo o Conselho Regional de Farmácia do
Distrito Federal, em mais da metade das três dezenas
de remédios mais vendidos no País, o preço da subs-
tância ativa caiu de 21,7% a 86,9%, no período, en-

quanto o dos medicamentos correspondentes au-
mentou, em média, 38,8%.

Além disso, à falta de mais rígidos controle ofici-
ais, a venda de remédios sofreu queda acentuada,
nos últimos cinco anos, enquanto registrava-se alta
acentuada do faturamento da indústria farmacêutica,
numa clara evidência de aumento indevido de preços.

De fato, tendo o volume físico de vendas caído
de 1,77 bilhão de unidades, em 1995, para 1,64 bi-
lhão, em 1998, o faturamento do setor cresceu de
6,18 bilhões de dólares, em 1994, para 10,3 bilhões
de dólares, em 1998.

Como se isso não bastasse, os controles minis-
teriais deixaram de observar o envolvimento de pro-
fissionais médicos, estabelecimentos hospitalares e
laboratórios de produtos farmacêuticos no mesmo
processo de inviabilização da Lei dos Genéricos, vo-
tada pelo Congresso Nacional.

No entanto, é de conhecimento público a denún-
cia do Conselho Regional de Medicina de São Paulo –
Cremesp, segundo a qual a indústria farmacêutica,
promovendo as suas marcas em desfavor dos medi-
camentos genéricos, vem prestando auxílio financei-
ro aos profissionais médicos, inclusive para a
participação em congressos de diversas especialida-
des.

Dessa forma, é tida como boicote à Lei dos Ge-
néricos a propaganda agressiva dos laboratórios, que
utiliza técnicas de convencimento do profissional mé-
dico e que consome 20% das despesas totais da in-
dústria farmacêutica, percentual equivalente a três
vezes o total dos investimentos em pesquisa.

À parte a estratégia de marketing e os posicio-
namentos contraditórios do Ministério da Saúde, a Lei
9.787/99 estabeleceu a definição de medicamento
genérico e as formas de seu intercâmbio com os cha-
mados medicamentos de referência. Como se sabe,
sendo o setor farmacêutico altamente oligopolizado,
avesso, portanto, à prática habitual da competitivida-
de, cada grupo de remédios estava sob o domínio de
três ou quatro produtores transnacionais.

A nova legislação é tida, conseqüentemente,
como um notável e democrático avanço. Devendo o
medicamento genérico oferecer a mesma eficácia e
segurança daquele de referência, com ele intercam-
biável, estabeleceu o Ministério as regras formais
para que um remédio possa ser qualificado e comer-
cializado como genérico.

Surgiram, daí, os questionamentos das exigên-
cias ministeriais, que determinaram a desnecessária
demora do ato autorizativo da comercialização do
medicamento identificado como genérico.
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No caso, ignorou-se que tais medicamentos,
quando administrados pela via intravenosa, dispen-
sam o teste de bioequivalência, não se o exigindo, de-
finitivamente, para o registro de drogas genéricas
injetáveis. De outra parte, aguarda-se que o Ministé-
rio da Saúde se pronuncie sobre uma lista de 160 me-
dicamentos de aplicação endovenosa, apresentada
pelo Conselho Federal de Medicina, considerados
aptos a serem liberados para comercialização.

Assim, antecedendo em pouco a quebra do sigi-
lo fiscal de 23 laboratórios farmacêuticos, determina-
da pela Comissão Parlamentar de Inquérito, somente
agora os primeiros seis remédios genéricos, libera-
dos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, es-
tão chegando às farmácias, cabendo à população
exigir a fiscalização permanente do Ministério da Sa-

úde, tanto desses como dos medicamentos originais,
de sorte a que se não venham a repetir os amplamen-
te noticiados casos de falsificação.

Ao termo de seu relevante trabalho, os fatos tra-
zidos a lume pelo colegiado técnico-investigativo da
Câmara dos Deputados terão servido para a correção
dos rumos que têm sido percorridos pelo Ministério
da Saúde, devolvendo-o à magna tarefa de assegu-
rar, com presteza e eficiência, a saúde da população,
e resguardando-o da condição de instrumento, tão
em uso, para satisfazer os açodados sonhos presi-
denciais de seu titular.

Era o que tínhamos a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Heloisa Helena) – Não

havendo mais nada a tratar, a Presidência vai encer-
rar os trabalhos.
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Ata da 11ª Sessão Não Deliberativa
em 3 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Ademir Andrade, Nabor Júnior e Pedro Simon

(Inicia-se a sessão às 9 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.

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

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Moza-
rildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

Nº 82/2000, de 23 de fevereiro último, do Minis-
tro de Estado da Fazenda, encaminhando as informa-
ções referentes ao Requerimento nº 795, de 1999, do
Senador Geraldo Cândido.

Nº 83/2000, de 23 de fevereiro último, do Minis-
tro de Estado da Fazenda, encaminhando esclareci-
mentos referentes ao Requerimento nº 739, de 1999,
do Senador Osmar Dias, esclarecendo que, quanto
aos quesitos nºs 1 e 2, as informações solicitadas
estão protegidas pelo sigilo fiscal; e, quanto ao que-
sito 3, a competência é do Indesp;

Nº 91/2000, de 25 de fevereiro último, do Minis-
tro de Estado da Fazenda, encaminhando as informa-
ções referentes ao Requerimento nº 772, de 1999, do
Senador Carlos Wilson;

Nº 140/2000, de 29 de fevereiro último, do Minis-
tro de Estado da Justiça, encaminhando as informa-
ções referentes ao Requerimento nº 199, de 1999, do
Senador Ademir Andrade; e

Nº 1.066/2000, de 25 de fevereiro último, do Mi-
nistro de Estado da Defesa, encaminhando as infor-
mações referentes ao Requerimento nº 773, de 1999,
do Senador Iris Rezende.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.

AVISOS

DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº 18, de 2000 (nº 263/2000, na origem), de 17
de fevereiro último, encaminhando cópia da Decisão

nº 19/2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
na área de convênios, acordos e ajustes, e royalties
de petróleo transferidos à Prefeitura de Parnami-
rim/RN (TC-600.223/97-3).

Nº 19, de 2000 (nº 303/2000, na origem), de 21
de fevereiro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 72/2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria na área de
licitações e contratos na Financiadora de Estudos e
Projetos – FINEP (TC-575.162/96-1).

Nº 20, de 2000 (nº 331/2000, na origem), de 21
de fevereiro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 75/2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
pela SECEX na Prefeitura Municipal de Caracaraí –
RR, a respeito de supostas irregularidades ocorridas
em licitações, contratos e convênios firmados entre
diversos órgãos/entidades federais e aquela Prefeitu-
ra. (TC-001.708/99-6).

Nº 21, de 2000 (nº 415/2000, na origem), de 23
de fevereiro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 29, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada no
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas-RS,
referente à área de pessoal. (TC – nº 016.384/99-7).

Nº 22, de 2000 (nº 359/2000, na origem), de 23
de fevereiro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 27, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
na Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do
Norte – FUNASA/RN. (TC – nº 011.231/99-8).

Nº 23, de 2000 (nº 387/2000, na origem), de 23
de fevereiro último, encaminhando cópia da Decisão
nº 28, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
na Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe –
FUNASA/SE. (TC – nº 011.404/99-0).

Os expedientes vão à Comissão de
Fiscalização e Controle.
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PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46, DE 2000

(Nº 340/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Co-
operação na Área de Proteção da Saúde
Animal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Go-
verno da Federação da Rússia, em Brasí-
lia, 23 de abril de 1999.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação na Área de Proteção da Saúde Animal,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em
Brasília, 23 de abril de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

FEDERAÇÃO DA RÚSSIA SOBRE COOPERAÇÃO
NA ÁREA DA PROTEÇÃO DA SAÚDE ANIMAL

O Governo da República Federativa do Brasil

e

O Governo da Federação da Rússia

(doravante designado “Partes”).

Desejando estabelecer uma cooperação mu-
tuamente vantajosa para prevenir a propagação e
um país a outro, erradicar e impedir a dissemina-
ção de doenças de animais e proteger a saúde da po-
pulação.

Aspirando a aplicar medidas sanitárias equili-
bradas e a evitar obstáculos injustificados ao comér-
cio bilateral de animais e produtos de origem animal.

Acordam o seguinte:

Artigo I

As Partes desenvolverão a cooperação para a
proteção da saúde animal nas seguintes formas:

a) adotarão as medidas necessárias
para prevenir a propagação de doenças in-
fecciosas do território de um país para o terri-
tório do outro país quando do transporte de ani-
mais, produtos e matérias-primas de origem
animal, assim como de alimentos para animais;

b) estabelecerão normas sanitá-
rio-veterinárias de exportação, importação e
trânsito de animais, produtos e matérias-pri-
mas de origem animal, assim como alimen-
tos para animais;

c) trocarão mensalmente boletins so-
bre disseminação de doenças contagiosas
de animais nos territórios de seus respecti-
vos países, bem como da literatura especia-
lizada sobre veterinária, com vistas à preven-
ção e erradicação de doenças infecciosas;

d) trocarão, sempre que necessário,
informações sobre as medidas para o com-
bate e profilaxia de doenças infecciosas de
animais, inclusive as destinadas a suspen-
são temporária do comércio de animais e
produtos de origem animal.

e) trocarão, sempre que necessário,
delegações para a realização de encontros,
seminários e estágios conjuntos;

f) informarão, uma a outra, de altera-
ções e suas legislações nacionais sobre a
veterinária, com vistas à facilitação do comér-
cio bilateral de produtos de origem animal.

Artigo II

Os executores do presente Acordo serão, da
Parte brasileira, o Ministério da Agricultura e do Abas-
tecimento e da Parte russa, o Ministério da Agricultu-
ra e dos Alimentos.

Artigo III

Cada uma das Partes arcará com as próprias
despesas decorrentes da participação nos eventos
previstos pelo presente Acordo.

Artigo IV

1 – O presente Acordo poderá ser emendado ou
complementado de comum acordo entre as Partes.

2 – Todas as divergências quanto à interpreta-
ção ou execução do presente Acordo serão solucio-
nadas por meio de negociações entre as Partes.

Artigo V

1 – Cada Parte notificará à outra sobre o cumpri-
mento das respectivas formalidades legais internas
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para a entrada em vigor do presente Acordo, o qual
passará a ter validade após o recebimento da segun-
da notificação.

2 – O presente Acordo terá a validade de 1 (um)
ano, prorrogável automaticamente por igual período,
a menos que uma das Partes decida comunicar à ou-
tra Parte, por escrito, com antecedência mínima de 6
(seis) meses da expiração da validade, sua intenção
de denunciá-lo.

Feito em Brasília, em 23 de abril de 1999, em
dois exemplares, nos idiomas português, russo e in-
glês. Em caso de divergência de interpretação das
cláusulas do presente Acordo, prevalecerá o texto em
inglês.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
– Luiz Felipe de Seixas Corrêa, Secretário-Geral
das Relações Exteriores.

Pelo Governo da Federação da Rússia – Yuri
Zhubakov, Ministro-Chefe da Administração da
Rússia.

MENSAGEM Nº 829, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no art. 84, inci-
so VIII, da Constituição Federal submeto a elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanha-
mento de Exposição de Motivos o Senhor Ministro de
Estado dos elatores Exteriores, o texto do Acordo so-
bre Cooperação na Área de Proteção da saúde Ani-
mal, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e Governo da Federação da Rús-
sia, em Brasília em 23 de abril de 1999.

Brasília, 24 de junho de 1999. –Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 202/MRE.

Brasília, 16 de junho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo Acordo sobre Cooperação na Área da Prote-
ção da saúde animal, firmado em Brasília, em 23 de
abril de 1999, entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Governo da Federação da Rússia.

O referido Acordo tem por objetivo promover a
cooperação entre o Brasil e a Rússia no âmbito da
proteção da saúde animal, bem como criar quadro

para o desenvolvimento do intercâmbio comercial de
produtos de origem animal entre os dois países.

3 – Com vistas ao encaminhamento do assunto
à apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Na-
cional, juntamente com cópias autênticas do Acordo.

Respeitosamente, – Luiz Felipe Lampreia, Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 2000

(Nº 341/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre a
Supressão de Vistos em Passaportes Di-
plomáticos e de Serviço, celebrado entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República de
Angola, em Luanda, em 31 de maio de
1999.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a
Supressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos e
de Serviço, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de
Angola, em Luanda, em 31 de maio de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretam encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

REPÚBLICA DE ANGOLA SOBRE A SUPRESSÃO
DE VISTOS EM PASSAPORTES
DIPLOMÁTICOS E DE SERVIÇO

O Governo da República Federativa do Brasil

e
o Governo da República de Angola

(doravante denominados “Partes Contratantes”)
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Desejosos de reforçar cada vez mais os laços
de amizade, de solidariedade e de cooperação multi-
forme entre ambos os países e de simplificar os pro-
cedimentos migratórios,

Acordam o seguinte:

Artigo 1

Os cidadãos da República Federativa do Brasil e
os cidadãos da República de Angola, portadores de
passaportes diplomáticos e de serviços válidos, po-
derão entrar, sair e atravessar em trânsito o território
da outra Parte Contratante isentos de visto.

Artigo 2

1 – Os cidadãos mencionados no Artigo 1º do
presente Acordo poderão permanecer, sem vistos, no
território da outra Parte Contratante por um período
não superior a  a 90 (noventa) dias.

2 – A prorrogação do período de permanência
será providenciada pelas autoridades competentes
do país receptor, mediante solicitação formal da Mis-
são diplomática da Repartição consular do Estado
acreditado.

Artigo 3

1 – Os cidadãos de uma das Partes Contratan-
tes, portadores de passaportes mencionados do
Artigo 1º do presente Acordo, sendo membros da
Missão diplomática ou Repartição consular no terri-
tório da outra Parte Contratante, poderão entrar, sa-
ir ou permanecer, sem vistos, no território da outra
Parte Contratante durante todo o período de sua
missão.

2 – As disposições do parágrafo 1 deste arti-
go aplicam-se a cidadãos de uma das Partes Con-
tratantes que sejam funcionários das
Representações oficiais de organismos internaci-
onais no território da outra Parte Contratante e que
sejam portadores de passaportes diplomáticos ou
de serviço válidos.

3 – As disposições dos parágrafos 1 e 2 deste
artigo aplicam-se também aos membros da família
dos cidadãos acima mencionados, assim como
aos seus dependentes, que os acompanhem du-
rante o período de permanência e sejam portado-
res de passaportes diplomáticos ou de serviços
válidos.

Artigo 4

A entrada e saída dos cidadãos portadores de
passaportes diplomáticos ou de serviço de uma das
Partes Contratantes deverão realizar-se através
dos pontos abertos ao tráfego internacional de pas-
sageiros.

Artigo 5

Este Acordo não limita o direito de qualquer
das Partes Contratantes de recusar a entrada ou re-
duzir o tempo de permanência de nacionais da outra
Parte Contratante, nos termos de suas disposições
internas.

Artigo 6

Por motivos de segurança, ordem ou saúde pú-
blicas, qualquer as Partes Contratantes poderá sus-
pender temporariamente a aplicação deste Acordo,
no todo ou em parte. Tal suspensão deverá ser notifi-
cada Pa outra Parte Contratante, por via diplomática,
com 30 (trinta) dias  de antecedência.

Artigo 7

1 – As Partes Contratantes intercambiarão, por
via diplomática, espécimes de seus passaportes váli-
dos, mencionados neste Acordo, antes de sua entra-
da em vigor.

2 – Caso qualquer das Partes Contratantes mo-
difique seus passaportes, deverá encaminhar à outra
Parte Contratantes desses passaportes no prazo de
30 (trinta) dias antes de os mesmos entrarem em cir-
culação.

Artigo 8

Os nacionais brasileiros e angolanos beneficiá-
rios deste Acordo não estarão isentos da observância
às leis e regulamentos vigentes nas Partes Contra-
tantes relativos à entrada e permanência de estran-
geiros em seus territórios.

Artigo 9

Qualquer divergência surgida da implementa-
ção das disposições deste Acordo deverá ser resolvi-
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da amigavelmente por consulta ou negociação entre
as Partes Contratantes.

Artigo 10

1 – O presente Acordo será válido por tempo in-
determinado e entrará em vigor 30 (trinta) dias após a
segunda Nota Diplomática em que uma Parte Contra-
tante informe à outra do cumprimento dos respectivos
procedimentos legais necessários para a sua entrada
em vigor.

2 – O presente Acordo poderá ser modificado
por mútua vontade das Partes Contratantes; as
emendas entrarão em vigor na forma do § 1º.

3 – Qualquer uma das Partes Contratantes po-
derá denunciar o presente Acordo mediante notifica-
ção à outra Parte Contratante, por via diplomática. A
denúncia surtirá efeito 30 (trinta) dias após a data de
recepção da notificação pela outra Parte Contratante.

Feito em Luanda, 31 de maio de 1999, em dois
exemplares originais, no idioma português, sendo
ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil
– Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Re-
lações Exteriores.

Pelo Governo da República de Angola – João
Bernardo Miranda, Ministro das Relações Exteriores
da República de Angola.

MENSAGEM Nº 1.110, DE 1999

Srs. Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 49, inci-

so I, da Constituição Federal, submeto à elevada con-
sideração de V. Exªs, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Acordo sobre a Supressão de
Vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviço,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Angola, em
Luanda, em 31 de maio de 1999.

Brasília, 12 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 264/MRE.

Brasília, 5 de agosto de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência, em

anexo, texto do Acordo sobre a Supressão de Vistos

em Passaportes Diplomáticos e de Serviço, firmado
em 31 de maio de 1999, entre a República Federativa
do Brasil e a República de Angola.

2 – O referido Acordo tem por objetivo fortalecer
as relações de amizade existentes entre os países
signatários, bem como facilitar o desempenho das
atividades diplomáticas por seus respectivos servi-
dores no cumprimento de suas missões diplomáti-
cas ou oficiais.

3 – Com vistas ao encaminhamento do referido
Acordo à apreciação do Poder Legislativo, submeto a
Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congres-
so Nacional, juntamente com cópias autênticas do
Acordo.

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 48, DE 2000

(Nº 342/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo, por troca
de Notas, de Isenção de Vistos em Pas-
saportes Diplomático, Oficial/Serviço,
Especial e Oficial de ambos os Países,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública Cooperativista da Guiana, em
Brasília, em 20 de maio de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo, por tro-

ca de Notas, de Isenção de Vistos em Passaportes
Diplomático, Oficial/Serviço, Especial e Oficial de am-
bos os Países, celebrado entre o Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Governo da República
Cooperativista da Guiana, em Brasília, em 20 de maio
de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 1.093, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci-

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta-
do, Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acor-
do, por troca de Notas, de Isenção de Vistos em
Passaportes Diplomático, Oficial/Serviço, Especial e
Oficial de ambos os Países, celebrado entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Cooperativista da Guiana, em Brasília, em
20 de maio de 1999.

Brasília, 5 de agosto de 1999. –Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 250/MRE.

Brasília, 22 de julho de 1999

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

anexo texto do Acordo, por troca de Notas, de Isenção
de Vistos em Passaportes Diplomático, Oficial/Servi-
ço, Especial e Oficial de ambos os Países, firmado em
20 de maio de 1999, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Coo-
perativista da Guiana.

2 – A celebração do referido Acordo reflete o de-
sejo dos dois países de fortalecer suas relações de
amizade e seu processo de integração e tem por ob-
jetivo facilitar a entrada e permanência de nacionais
de um país no território do outro para o cumprimento
de missões oficiais permanentes ou transitória. Com
a entrada em vigor do Acordo, os brasileiros em mis-
sões oficiais na Guiana, bem como seus familiares,
estarão isentos da necessidade de obtenção prévia
de vistos.

3 – Com vistas ao encaminhamento do Acordo à
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa
Excelência Projeto de Mensagem ao Congresso Na-
cional, juntamente com cópias autênticas do Acordo.

Respeitosamente, – Luiz Felipe de Seixas
Corrêa, Ministro de Estado, interino, das Relações
Exteriores.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 49, DE 2000

(Nº 343/99, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Co-
operação na Área de Turismo, celebrado
entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Ucrânia, em
Brasília, em 28 de abril de 1999.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre

Cooperação na Área de Turismo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da Ucrânia, em Brasília, em 28 de abril de 1999.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional, nos termos do inciso I do art. 49 da Consti-
tuição Federal.

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

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA

UCRÂNIA SOBRE COOPERAÇÃO
NA ÁREA DE TURISMO

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da Ucrânia
(doravante denominados “Parte”),
Levando em consideração as relações culturais

e de amizade que unem os dois países;
Convencidos de que o turismo, por sua dinâmi-

ca sociocultural, constitui excelente instrumento para
promover o desenvolvimento econômico, o entendi-
mento, a boa vontade, bem como o incremento das
relações internacionais;

Reconhecendo que o turismo promove a reali-
zação da aspiração legítima de cidadãos de aprovei-
tar as riquezas de sua cultura bem como das de
outros povos e países;

Guiados pelo desejo de desenvolver e intensifi-
car a cooperação turística entre os dois países;

Com o propósito de criar condições favoráveis
para o desenvolvimento da cooperação turística inter-
nacional como fator de manutenção e aprofundamen-
to das relações de amizade entre os dois países; e

Desejando desenvolver essas relações bilate-
rais mediante uma ampla cooperação entre as orga-
nizações turísticas dos dois países,

Acordam o seguinte:

Artigo 1

As Partes estimularão atividades dos órgãos es-
tatais de seus países na área turística no que diz res-
peito ao estabelecimento e desenvolvimento da
cooperação e no aumento de intercâmbio de turistas,
visando a obter melhor conhecimento recíproco da vi-
da, história e cultura de ambas as nações.

A cooperação realizar-se-á no âmbito deste
Acordo e em concordância com a legislação vigente
no território de cada uma das Partes.
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Artigo 2

Uma representação oficial de turismo de uma
Parte poderá ser instalada no território da outra. Tais
representações serão estabelecidas como meio de
promover o intercâmbio de turistas entre as duas Par-
tes, em obediência às leis internas das Partes e ope-
rar em bases estritamente não comerciais.

Ambas as Partes concederão facilidades para a
instalação e o funcionamento das referidas represen-
tações.

Artigo 3

As Partes estimularão as atividades para pro-
moção turística em diversas formas, inclusive:

a) intercâmbio turístico em grupos ou
individual;

b) turismo de negócios;
c) viagens turísticas para participar de

eventos culturais, recreativos e esportivos,
organização de seminários, exposições,
congressos, conferências, feiras e festivais
nacionais e internacionais, e outros.

Artigo 4

As Partes, conforme sua legislação interna,
contribuirão para o estabelecimento e o fortalecimen-
to da cooperação entre as empresas turísticas brasi-
leiras e ucranianas públicas e privadas.

Artigo 5

As Partes promoverão e facilitarão os investi-
mentos de capitais brasileiros, ucranianos ou conjun-
tos, em seus respectivos setores turísticos a fim de
criar e desenvolver empresas e organizações, cujas
atividades serão ligadas ao setor turístico.

Artigo 6

As Partes trocarão informações sobre:

a) legislação nacional vigente que re-
gulamente atividades turísticas;

b) legislação nacional que regulamen-
te a proteção e a preservação dos recursos
naturais e culturais de interesse turístico,
bem como de tradições históricas de ambos
os países;

c) informações de mercado sobre as
características e o real potencial de ambos
os países;

d) intercâmbio na área de turismo e pu-
blicidade (material de propaganda turística).

Artigo 7

Cada Parte prestará ajuda à outra Parte na ca-
pacitação técnica do pessoal, na prestação de servi-
ços de consultoria e na facilitação do
desenvolvimento de contatos multilaterais visando a
ações conjuntas entre organizações e instituições
da República Federativa do Brasil e da Ucrânia, que
realizam pesquisas na área de turismo.

Artigo 8

As Partes estimularão visitas recíprocas e inter-
câmbio de jornalistas para promover melhor informa-
ção da opinião pública sobre as características
turísticas de ambos países.

Artigo 9

As Partes concordam em prestar assistência re-
cíproca para assegurar efetiva cooperação e partici-
pação mútua nas organizações mundiais de turismo,
procurando adotar posturas comuns em matéria de
interesse recíproco.

Artigo 10

O presente Acordo não afetará obrigações de-
correntes de outros acordos, convênios e compromis-
sos internacionais concluídos por cada Parte.

Artigo 11

no presente Acordo poderá ser emendado por
escritos pelas Partes, entrando as emendas em vigor
nos termos do Artigo 12.

Artigo 12

Cada uma das Partes notificará à outra o cum-
primento dos procedimentos requeridos pelas res-
pectivas legislações para entrada em vigor do
presente Acordo, o que ocorrerá na data da segunda
notificação.

Artigo 13

1 – Este Acordo será válido por um período de 5
(cinco) anos e automaticamente prorrogados por pe-
ríodos sucessivos de 5 (cinco) anos, a menos que
qualquer das Partes manifeste seu desejo de denun-
ciá-lo mediante notificação, por via diplomática, com 6
(seis) meses de antecedência.

2 – O término do presente Acordo não afetará a
realização dos programas e projetos na área do turis-
mo que tenham sido aprovados durante sua vigência,
a menos que as Partes estipulem o contrário.
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Feito em Brasília, em 28 de abril de 1999, em
dois exemplares originais, nos idiomas português,
ucraniano e inglês, sendo todos os textos igualmente
autenticados. Em caso de divergência de interpreta-
ção, prevalecerá o texto em inglês.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil –
Luiz Felipe Lampreia,Ministro das Relações Exteriores.

Pelo Governo da Ucrânia – Borys Tarassyuk,
Ministro dos Negócios Estrangeiros.

MENSAGEM Nº 830, DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 84, inci-

so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta-
do das Relações Exteriores, o texto de Acordo sobre
Cooperação na Área de Turismo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da Ucrânia, em Brasília, em 28 de abril de 1999.

Brasília, 24 de junho de 1999. –Fernando Hen-
rique Cardoso.

EM Nº 204/MRE.

Brasília, 17 de junho de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada conside-

ração de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo
de Cooperação na Área de Turismo, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Gover-
no da Ucrânia, em Brasília, em 28 de abril de 1999.

2 – O Acordo tem por objetivo aprofundar as re-
lações Brasil – Ucrânia nessa área, mediante, entre
outras iniciativas, estímulo de atividades dos órgãos
estatais de ambos os países na área turística, no que
diz respeito a estabelecimento e desenvolvimento da
cooperação e no aumento de intercâmbio de turistas.
Visa, ainda, a contribuir para o estabelecimento e o
fortalecimento da cooperação entre as empresas tu-
rísticas brasileiras e ucranianas públicas e privadas,
bem como promover e facilitar os investimentos de
capitais brasileiros, ucranianos ou conjuntos, em seus
respectivos setores turísticos, a fim de criar e desen-
volver empresas e organizações, cujas atividades se-
rão ligadas àquele setor.

3 – Com vistas ao encaminhamento do Acordo
ao Poder Legislativo, apresento, também, Projeto de
Mensagem ao Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Luiz Felipe Lampreia, Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional).

PARECERES

PARECER Nº 148, DE 2000
Da Comissão de Educação, sobre o

Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de
1999 (nº 60/99, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cultura de Araçatuba
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Araçatuba, Estado de São Pa-
ulo.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 214, de 1999 (nº 60, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura
de Araçatuba Ltda. para explorar o serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Araçatuba, Estado de São Paulo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 720, de
1998, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 92, de
13 de março de 1998, que renova a permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter-
mos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Gladys May Fares de
Campos

7.500

Nicolau Fares de Cam-
pos

3.750

Martha Fares de Cam-
pos

3.750

Total de Cotas 15.000

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Lamartine
Posella, e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
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co, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa, contra os votos dos Deputados Antônio
Carlos Biscaia, José Dirceu, Waldir Pires, Marcelo
Déda e Dr. Rosinha.

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 214, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Cultura de Araçatuba
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da permissão, opi-
namos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De-
putados.

Sala da Comissão, 29 de fevereiro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Luiz Otávio – Marina Silva (abstenção) – Gerson
Camata – Iris Rezende – José Jorge – Mozarildo
Cavalcanti – Jefferson Péres (abstenção) – José
Fogaça – Ney Suassuna – Lauro Campos – Osmar
Dias – Lúcio Alcântara – Heloísa Helena (absten-
ção) – Geraldo Cândido (abstenção) – Amir Lando
– Emilia Fernandes.

PARECER Nº 149, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 259,
de 1999 (nº 134/99, na Câmara dos De-
putados), que “Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Universitária de
Rádio e Televisão para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Araraquara, Esta-
do de São Paulo”.

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 259, de 1999 (nº 134, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga a permissão à Fundação Universitária de
Rádio e Televisão para executar o serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Araraquara, Estado de São Paulo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.691,
de 1998, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 297,
de 9 de dezembro de 1998, que outorga a permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.

A Exposição de Motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Almeida
de Jesus, e aprovação unânime daquela Comissão.

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

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 259, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Fundação Universitária de
Rádio e Televisão atendeu a todos os requisitos técni-
cos e legais para habilitar-se à outorga da permissão,
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opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos De-
putados.

Sala da Comissão, 29 de Fevereiro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Luiz Otávio – Marina Silva (abstenção) – Gerson
Camata – Iris Rezende – José Jorge – Mozarildo
Cavalcanti – Jefferson Péres (abstenção) – José
Fogaça – Ney Suassuna – Lauro Campos – Osmar
Dias – Lúcio Alcântara – Heloísa Helena (absten-
ção) – Geraldo Cândido (abstenção) – Amir Lando
– Emilia Fernandes.

PARECER Nº 150, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 261,
de 1999 (nº 146/99, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Jornal Ci-
dade Bauru Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo.

Relator: Senador Gerson Camata

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 261, de 1999 (nº 146, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Jornal Ci-
dade Bauru Ltda. para explorar o serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 228, de
1997, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 1.214,
de 26 de setembro de 1996, que renova a permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Jornal Cidade Bauru Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Alcides Franciscato 45

Erico de Oliveira Braga 9

Renato Delicato Zaiden 6

Total de Cotas 60

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Magno
Malta, e aprovação unânime daquela Comissão.

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

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 261, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Jornal Cidade Bauru
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da permissão, opina-
mos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Depu-
tados.

Sala da Comissão, 29 de fevereiro de 2000. –
Freitas Neto, Presidente – Gerson Camata, Relator
– Luiz Otávio – Marina Silva (abstenção) – Romeu
Tuma – Emilia Fernandes – José Jorge – Mozaril-
do Cavalcanti – Jefferson Péres (abstenção) – Jo-
sé Fogaça – Ney Suassuna – Lauro Campos –
Osmar Dias – Lúcio Alcântara – Heloísa Helena
(abstenção) – Geraldo Cândido (abstenção) – Amir
Lando.

PARECER Nº 151, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de
1994 (nº 334/93, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Panati Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em onda média na cidade de Patos,
Estado da Paraíba.

Relator: Senador Ney Suassuna

I – Relatório

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 25, de 1994 (nº 334, de
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Panati
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Patos, Estado da Paraíba.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 304, de
1992, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 21 de
julho de 1992, que renova a concessão para a explo-
ração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Panati Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Múcio Wanderley Satyro 1.033.626

Sebastião Francisco Fernandes 303.974

Geraldo Gomes de Carvalho 121.726

Milton Gomes Vieira 55.000

Marlene Moura Xavier Dantas 2.948

Maria Elizabeth Vieira Satyro 682.726

Total de Cotas 2.200.000

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de sua Relatora, Deputada Irma
Passoni, e aprovação unânime daquela comissão.

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

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter-

mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obede-
cer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma
série de informações a serem prestadas e exigências
a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Ministério das Comunicações, que devem
instruir o processo submetido à análise desta Comis-
são de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 25, de 1994, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Panati Ltda. atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ori-
ginário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência – Ney Suassuna, Relator – Agnelo Alves –
Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro Dias –
Lúdio Coelho – Eduardo Siqueira Campos – José
Jorge – Antero Paes de Barros – Emília Fernandes
– Gerson Camata – Artur da Távola – Roberto Sa-
turnino (abstenção) – José Fogaça – Jefferson Pé-
res (abstenção) – Francelino Pereira.

PARECER Nº 152, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 66,
de 1994 (nº 243/93, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Araguaia
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na
cidade de Brasília, Distrito Federal.

Relator: Senador Luiz Estevão

I – Relatório

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 66, de 1994 (nº 243-B, de
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Araguaia
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Brasília, Distri-
to Federal.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 335, de
1992, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 74, de
22 de junho de 1992, que renova permissão para a
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exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter-
mos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Araguaia Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Jaime Câmara Junior 20.656

Tasso Jose da Câmara 8.262

Fernando Câmara 3.757

Marcos Tadeu Câmara 3.757

Alladio Teixeira Álvares 1.022

Total de Cotas 37.454

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Angelo
Magalhães, e aprovação unânime daquela comissão.

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

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 66 de 1994, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Araguaia Ltda.atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habili-
tar-se à renovação da permissão, opinamos pela

aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da Pre-
sidência – Luiz Estevão, Relator – Agnelo Alves –
Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro Dias –
Lúdio Coelho – Eduardo Siqueira Campos – José
Jorge – Antero Paes de Barros – Emília Fernandes
– Gerson Camata – Artur da Távola – Roberto Sa-
turnino (abstenção) – José Fogaça – Jefferson Pé-
res (abstenção) – Francelino Pereira.

PARECER Nº 153, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 77,
de 1995 (nº 318/93, na Câmara dos De-
putados, que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Treze de
Junho Ltda. para explorar serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cidade
de Mantena, Estado de Minas Gerais.

Relator: Senador Francelino Pereira

I – Relatório

Chega ao exame desta Comissão, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 77, de 1995 (nº 318, de 1993,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à Rádio Treze de Junho
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Mantena, Estado de Mi-
nas Gerais.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a solicitação foi
instruída de conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária da Rádio
Treze de Junho Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Alexandre Sathler Mol 120.000

Édison Marcos Duque 120.000

Uriel Antônio Moreira 120.000

Marcos Antônio Vieira Campos 120.000

José Romano Filho 120.000

Outros 2.040.000

Total de Cotas 2.640.000

O projeto foi examinado pela Comissão de Ciên-
cias e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ-
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mara dos Deputados, tendo recebido parecer
favorável de seu relator, Deputado Henrique Eduardo
Alves, e aprovação unânime daquela Comissão.

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

II – Voto do Relator

Localizado na região do Rio Doce, o Município
de Mantena é um dos mais desenvolvidos, em toda a
área, abrigando indústria de extração de minerais,
vestuário calçados e artefatos de tecidos, madeira,
produtos alimentares, mobiliário, metalurgia e quími-
ca, todas obrigadas em um distrito industrial.

Com uma população de 35 mil habitantes, dos
quais 60% vivem na sede do município. mantena des-
taca-se também pelo desenvolvimento social e cultu-
ral do seu povo, que tem na Rádio Treze de Junho um
dos destacados instrumentos de progresso.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 77, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a Rádio Treze de Junho Ltda., atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
á renovação da concessão, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto legislativo ori-
ginário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão. – Luiza Toledo, Vi-
ce-Presidente no exercício da Presidência – France-
lino Pereira, Relator – Agnelo Alves – Leomar
Quintanilha – Bello Parga – Álvaro Dias – Lúdio
Coelho – Eduardo Siqueira Campos – José Jorge
– Antero Paes de Barros – José Jorge – Antero
Pães de Barros – Emília Fernandes – Gerson Ca-
mata – Arthur da Távola – Roberto Saturnino
(abstenção) – Jefferson Péres (abstenção).

PARECER Nº 154, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 111,
de 1995 (nº 312/93, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora
São Patrício Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Ceres, Estado de Goiás.

Relator: Senador Iris Rezende

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 111, de 1995 (nº 312, de
1993, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora
São Patrício Ltda. para explorar o serviço de radiodi-
fusão sonora em onda média na cidade de Ceres,
Estado de Goiás.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 363, de
1992, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 29 de
julho de 1992, que renova a concessão para a explo-
ração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos
da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Difusora São Patrício Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Pedro Rego Filho 120.000

Bráulio Brandão Rego 2.400

Domingos Mendes da Silva 117.600

Total de Cotas 240.000

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Samir Tan-
nus, e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi-
co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa,
contra os votos dos Deputados José Genoíno e Hélio
Bicudo.

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 111, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Difusora São
Patrício Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à renovação das concessão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da
Presidência – Íris Rezende, Relator – Agnelo Alves
– Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro Dias
– Lúdio Coelho – Eduardo Siqueira Campos –
José Jorge – Antero Paes de Barros – Emilia
Fernandes – Gerson Camata – Artur da Távola –
Roberto Saturnino (abstenção) – José Fogaça –
Jefferson Péres (abstenção) – Francelino Pereira.

PARECER Nº 155, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 184,
de 1995 (nº 104/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio
Alto Piranhas Ltda. para explorar serviço
de radio difusão sonora em onda média
na cidade de Cajazeiras, Estado da
Paraíba.

Relator: Senador Ney Suassuna

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 184, de 1995 (nº 104, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Alto
Piranhas Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cajazeiras,
Estado da Paraíba.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 885, de
1994, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 13
de outubro de 1994, que renova a concessão para
explorar de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República,
documento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade

com a legislação aplicável, o que levou ao seu
deferimento.

É a seguinte a composição acionária do
empreendimento Rádio Alto Piranhas Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

José Antônio de Albuquerque 2.915

Francisco Arcanjo de Albuquerque 1.749

Maria Antonieta C. de Albuquerque 1.166

Total de Cotas 5.830

O presente projeto foi examinado pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo
recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
Paulo Cordeiro, e aprovação unânime daquela
Comissão.

Na Comissão de Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 184, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Alto Piranhas
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da concessão,
opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da
Presidência – Ney Suassuna, Relator – Agnelo
Alves – Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro
Dias – Lúdio Coelho – Eduardo Siqueira Campos –
José Jorge – Antero Paes de Barros – Emília
Fernandes – Gerson Camata – Artur da Távola –
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Roberto Saturnino (abstenção) – José Fogaça –
Jefferson Péres (abstenção) – Francelino Pereira.

PARECER Nº 156, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre
Projeto de Decreto Legislativo nº 186,
de 1995 (nº 102/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio
Goiatuba Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Goiatuba, Estado de Goiás.

Relator: Senador Iris Rezende

I – Relatório

Chega a esta comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 186, de 1995 (nº 102, de 1995,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Rádio Goiatuba Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 370, de
1992, o Presidente da República submete ao
Congresso o ato constante do Decreto de 29 de julho
de 1992, que renova a concessão para exploração de
canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República,
documento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação de renovação foi instruída de
conformidade com a legislação aplicável, o que levou
ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do
empreendimento Rádio Goiatuba Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Aidê Machado de Barros 60.000

Mariano Miranda Moreira 60.000

Onofre Ferreira de Cubas 60.000

Espólio Otacílio Marques Carrilo 60.000

Radivair Miranda Machado 60.000

Total de Cotas 300.000

O presente projeto foi examinado pela
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara os Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Pedro
Irujo, e aprovação unânime daquela comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado

jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa, contra o voto do Deputado Hélio Bicudo.

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 186, de 1995 evidencia
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Goiatuba Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da
Presidência – Iris Rezende, Relator – Agnelo Alves
– Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro Dias –
Lúdio Coelho – Eduardo Siqueira Campos – José
Jorge – Antero Paes de Barros – Emília Fernandes
– Gerson Camata – Artur da Távola – Roberto
Saturnino (abstenção) – José Fogaça – Jefferson
Péres, (abstenção) – Francelino Pereira.

PARECER Nº 157, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de
1999 (nº 138/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Bela Vista
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Bela
Visa, Estado de Mato Grosso do Sul.

Relator: Senador Lúdio Coelho

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 5, de 1996 (nº 138, de 1995,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão à Rádio Bela Vista Ltda. para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Bela Vista, Estado de Mato
Grosso do Sul.

198 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



Por meio da Mensagem Presidencial nº 308, de
1992, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto s/nº de
21 de julho de 1992, que renova a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter-
mos do art. 49, XII, combinado como § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, da conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Bela Vista Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Goethe Escobar Nunes 8.085

Florinda Benites 1.260

Edmundo Benite 1.155

Total de Cotas 10.500

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputada Alzira
Ewerton, e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra
os votos dos Deputados Milton Mendes e José Genoíno.

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pela Congres-
so Nacional, dos atos que outorgam e renovam conces-
são, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos
peal Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.Essa
norma interna relaciona uma série de informações a se-
rem prestadas e exigências a serem cumpridas pela enti-
dade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo submeti-
do à análise desta Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 5, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Bela Vista Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à outorga da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le-
gislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência – Lúdio Coelho, Relator – Agnelo Alves –
Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro Dias –
José Fogaça – Eduardo Siqueira Campos – José
Jorge – Antero Paes de Barros – Emília Fernandes
– Gerson Camata – Artur da Távola – Roberto Sa-
turnino (abstenção) – Jefferson Péres (abstenção)
– Francelino Pereira.

PARECER Nº 158, DE 2000
Da Comissão de Educação, sobre o

Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de
1996 (nº 215/95, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a outorga
deferida à Rádio Encruzilhadense Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em onda média na cidade de Encru-
zilhada do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul.

Relator: Senadora Emilia Fernandes.

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 50, de 1996 (nº 215, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão deferida à Rádio Encruzilha-
dense Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Encruzilhada do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 433, de
1992, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de
agosto de 1992, que renova a concessão para a ex-
ploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, am-
bos da Constituição Federal.

A Exposição de Motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio Encruzilhadense Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

Adão Freitas Fonseca 4.421

Almedorino Cassep Azambuja 1.520

Claudio Walter Viegas 5.003

Florindo C. Azambuja 1.070

João Osvaldo Leivas Job 1.156

Outros 10.680

Total de Cotas 23.850
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O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Luiz Mo-
reira, e aprovação unânime daquela Comissão.

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

II – Voto do Relator

O processo de exame e apreciação, pelo Con-
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos temos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos cri-
térios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona
uma série de informações a serem prestadas e exi-
gências a serem cumpridas pela entidade pretenden-
te, bem como pelo Ministério das Comunicações, que
devem instruir o processo submetido à analise desta
Comissão de Educação.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 50, de 1996, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio Encruzilhadense Ltda.,
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pe-
la aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo,Vice-Presidente no Exercício da Presi-
dência – Emilia Fernandes, Relatora – Agnelo
Alves – Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro
Dias – Lúdio Coelho – Eduardo Siqueira Campos –
José Jorge – Antero Paes de Barros – Gerson Ca-
mata – Artur da Távola – Roberto Saturnino (abs-
tenção) – José Fogaça – Jefferson Péres
(abstenção) – Francelino Pereira.

PARECER Nº 159, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 1999
(nº 670/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão ou-
torgada ao Sistema Transrio de Comuni-
cação Ltda. para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.

Relator: Senador Artur da Távola

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 56, de 1999 (nº 670, de
1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada ao Sistema Trans-
rio de Comunicação Ltda. para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 9, de
1998, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 146,
de 10 de março de 1997, que renova a permissão pa-
ra a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art.
223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Sistema Transrio de Comunicação Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

José Augusto Guimarães 129.000

Iltamir Honório Abreu 86.000

Total de Cotas 215.000

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Dércio
Knop, e aprovação unânime daquela Comissão.

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

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 56, evidencia o cumpri-
mento das formalidades estabelecidas na Resolução
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nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a entidade Sistema Transrio de Comunicação
Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se á renovação da permissão, opina-
mos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Depu-
tados.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da presi-
dência – Artur da Távola, Relator – Agnelo Alves –
Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro Dias –
Lúdio Coelho – Eduardo Siqueira Campos – José
Jorge – Antero Paes de Barros – Emilia Fernandes
– Gerson Camata – Roberto Saturnino (abstenção)
– José Fogaça – Jefferson Péres (abstenção) –
Francelino Pereira.

PARECER Nº 160, DE 2000

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 81,
de 1999 (nº 673/98, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio e Televi-
são Bandeirantes Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

Relator: Senador Djalma Bessa

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 81, de 1999 (nº 673/98, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que reno-
va a concessão outorgada à Rádio e Televisão Ban-
deirantes Ltda. para explorar o serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Salva-
dor, Estado da Bahia.

Por meio da Mensagem Presidencial nº 642, de
1994, o Presidente da República submete ao Con-
gresso Nacional o ato constante do Decreto de 9 de
agosto de 1994, que renova a concessão para a ex-
ploração de canal de radiodifusão de sons e imagens,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do
art. 223, ambos da Constituição Federal.

A exposição de motivos do Ministro das Comu-
nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli-
citação foi instruída de conformidade com a legisla-
ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

É a seguinte a composição acionária do empre-
endimento Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.:

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação

João Jorge Saad 714.896

Maria Elena Mendes de Barros Saad 25.598

(Espólio) Renato Vaz Rebouças 25.598

Maria Leonor Barros Saad 2.614

Total de Cotas 768.706

O presente projeto foi examinado pela Comis-
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá-
tica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Marconi
Perillo, e aprovação unânime daquela Comissão.

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

II – Voto do Relator

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

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 81, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re-
solução nº 39/92, do Senado Federal, ficando carac-
terizado que a entidade Rádio e Televisão
Bandeirantes Ltda. atendeu a todos os requisitos técni-
cos e legais para habilitar-se à renovação da conces-
são, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2000. –
Luzia Toledo, Vice-Presidente no exercício da Presi-
dência – Djalma Bessa, Relator – Agnelo Alves –
Leomar Quintanilha – Bello Parga – Álvaro Dias –
Lúdio Coelho – Eduardo Siqueira Campos – José
Jorge – Antero Paes de Barros – Emília Fernandes
– Gerson Camata – Artur da Távola – Roberto Sa-
turnino (abstenção) – José Fogaça – Jefferson Pe-
res (abstenção) – Francelino Pereira.
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Ata da 12ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 13 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Carlos Patrocínio e Djalma Bessa

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

Ademir Andrade – Alvaro Dias – Amir Lando –
Antonio Carlos Magalhães – Antônio Carlos Valada-
res – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra
– Carlos Patrocinio – Djalma Bessa – Edison Lobão –
Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emí-
lia Fernandes – Francelino Pereira – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Gerson Camata – Gilberto Mestri-
nho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napo-
leão – Iris Rezende – João Alberto Souza – José
Agripino – José Alencar – José Jorge – José Roberto
Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Lauro
Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara –
Luiz Estevão – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Maria do
Carmo Alves – Mauro Miranda – Mozarildo Cavalcanti
– Nabor Júnior – Osmar Dias – Paulo Souto – Pedro
Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Roberto Freire –
Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Tião Viana.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A lis-
ta de presença acusa o comparecimento de 52 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 Nabor
Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 91, DE 2000
Nº 362/2000, na Origem

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado

com o art. 52, inciso III, letra d, da Constituição

Federal, submeto à consideração do Senado Federal
o nome da Senhora Tereza Cristina Grossi Tog

ni para exercer o cargo de Diretor do Banco
Central do Brasil.

A Senhora Tereza Cristina Grossi Togni é pes-
soa de reconhecida competência para o desempenho
dessa elevada função, como se depreende do anexo
curriculum vitae.

Brasília, 13 de março de 2000. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.

CURRICULUM VITAE

Dados Pessoais

Nome: Tereza Cristina Grossi Togni
Endereço: SBS – Quadra 3 – Bloco B – Ed. Sede

– 6º andar – Brasília, DF
Fones: 414-1528/414-1320
Data de Nascimento: 25.1.49
Filiação: Geraldo Grossi e Genice Pereira Grossi
Naturalidade: Itajubá, MG
Nacionalidade: Brasileira
CPF: 163.170.686-15
RG: M-525-840 SSP/MG

Formação Acadêmica

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universi-
dade Católica de Minas Gerais – Julho/1977

Bacharel em Administração de Empresas pela
Universidade Católica de Minas Gerais – Dezem-
bro/1977

Cursos de Especialização em Supervisão Bancária

Internacional Banking Supervisory Course –
Bank for Internacional Settlements – Basiléia – Suí-
ça – 1993

Seminar for Senior Bank Supervisors from
Emerging – Economies – World Bank e Board of
Governos of the Federal Reserve System – Was-
hington D.C – Estados Unidos – 1997
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Experiência Profissional
Banco Central do Brasil
Delegacia Regional em Belo Horizonte – Agos-

to/1984 a Fevereiro/1997
Divisão de Fiscalização – Funções de inspetora

e Coordenadora de Fiscalização
Departamento de Fiscalização – A partir de Fe-

vereiro de 1997
Funções de Consultora, Chefe Adjunta e Chefe

de Departamento
Semarco Mineração S.A – Belo Horizonte
Superintendência Financeira – 1982 a Agos-

to/1984
Secretária Executiva
Arthur Andersen S/C – Belo Horizonte
Assistente Administrativa – 1978 a 1982
Samarco Mineração S.A – Belo Horizonte
Chefe da Divisão de Serviços Auxiliares – 1975

a 1978
S.A Mineração da Trindade – Samitri – Belo Ho-

rizonte
Secretária Bellingue – 1973 a 1975
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. –

Belo Horizonte
Assistente Administrativa – 1973

Outras Atividades
Participação em reuniões do “Core Principles Li-

aison Group” do Comitê de Supervisão Bancária de
Basiléia, onde são discutidos assuntos de interesse
da comunidade internacional de supervisores bancá-
rios. Bank for International Settlements, a partir de
1997.

Participação em reuniões do “Working Group on
Capital”, vinculado ao Comitê de Supervisão Bancá-
ria de Basiléia, para discussão da proposta para o
novo acordo de capital. Bank for International Settle-
ments, 1999.

Facilitadora em vários cursos técnicos patroci-
nados pelo Banco Central do Brasil, como parte do
treinamento do Departamento de Fiscalização, nas
áreas de títulos de Renda Fixa, Operações de Crédi-
to, Sistema Financeiro Nacional, a partir de 1993.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

PARECERES

PARECERES NºS 172 E 173, DE 2000

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
40, de 1998 (nº 518/95, na Casa de ori-
gem), que dispõe sobre a autorização
para utilização do instituto da consigna-

ção nas operações de compra e venda de
veículos automotores usados realizados
por pessoas jurídicas cujo objeto social
principal é a compra e venda de veículos
e dispõe sobre os direitos do consumi-
dor nestas operações.

PARECER Nº 172, DE 2000
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

Relator: Senador Romeu Tuma

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para análise, o Projeto de
Lei da Câmara nº 40, de 1998 (nº 518, de 1995, na
Casa de origem), de iniciativa do eminente Deputado
Francisco Dornelles, que “dispõe sobre a autorização
para utilização do instituto da consignação nas opera-
ções de compra e venda de veículos automotores
usados realizadas por pessoas jurídicas cujo objeto
social principal é a compra e venda de veículos e dis-
põe sobre os direitos do consumidor nestas opera-
ções”.

A proposição em tela objetiva equiparar opera-
ções de compra e venda de veículos automotores
usados a operações de consgnação, para efeitos tri-
butários. Desse modo, intenta simultaneamente sim-
plificar as obrigações tributárias das agências de
automóveis e combater a evasão fiscal que se verifica
nas transações com os referidos veículos. Para o con-
trole fiscal das referidas transações são exigidas a
emissão de Nota Fiscal de Entrada e Nota Fiscal de
Saída, utilizando-se a primeira para registrar as com-
pras, e a segunda para registrar as vendas de veícu-
los usados.

Conforme afirma o seu autor, o projeto, se con-
vertido em lei, deverá contribuir para retirar da infor-
malidade as operações de compra e venda de carros
usados, proporcionando, conseqüentemente aos
seus adquirentes as condições necessárias para me-
lhor exigirem os seus direitos de consumidores.

O autor da proposição alega que:

“É do conhecimento de todos que na quase tota-
lidade dos casos de venda de um veículo novo, a em-
presa recebe, como parte do pagamento, um veículo
usado. Na revenda do veículo recebido a empresa
não visa lucro. (...)o projeto restabelece o equilíbrio
entre os diversos tributos incidentes na atividade,
contribuindo significativamente para o aumento da ar-
recadação, na medida em que desestimula a prática
vigente de não transferir para a propriedade da em-
presa os veículos usados recebidos.”
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Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Já existe diploma legal que permite a utilização
do instituto da consignação nas situações previstas
pela proposição em análise. Trata-se da Lei nº 9.716,
de 26 de novembro de 1998, que “dá nova redação
aos arts. 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11
de outubro de 1977, que dispõe sobre o imposto de
exportação, e dá outras providências”.

O caput e o parágrafo único do art. 5º da menci-
onada Lei nº 9.716, de 1998, determinam:

“Art. 5º As pessoas jurídicas que te-
nham como objeto social, declarado em
seus atos constitutivos, a compra e venda
de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de
consignação, as operações de venda de ve-
ículos usados, adquiridos para revenda,
bem assim dos recebidos como parte do
preço da venda de veículos novos ou usa-
doss.

Parágrafo único. Os veículos usados,
referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada, e, quando da venda, de
Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao res-
pectivo regime fiscal aplicável às operações
de consignação."

O objetivo principal da proposição em apreço é
equiparar as operações de compra e venda de veícu-
los automotores às operações de consignação, para
efeitos tributários. O principal efeito advindo dessa
equiparação é a redução significativa das contribui-
ções que incidem sobre o faturamento bruto. Como se
percebe, os dispositivos acima transcritos tratam do
mesmo assunto do PLC nº 40, de 1998, cabendo, no
entanto, notar que este disciplinou certos aspectos
que, embora relacionados com a matéria principal,
consideramos dispensáveis.

Nosso parecer é pela prejudicialidade do projeto
de lei sob comento, dado que a matéria de que trata já
se encontra disciplinada na Lei nº 9.716, de 1998.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 1999. –
José Agripino,Presidente – Romeu Tuma, Relator –
José Fogaça – Antônio Carlos Valadares – Iris Re-
zende – José Eduardo Dutra – Álvaro Dias – Pedro
Simon – Bernardo Cabral – Maria do Carmo Alves
– Jefferson Péres e Lúcio Alcântara.

PARECER Nº 173, DE 2000
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator Ad Hoc Senador Bello Parga

I – Relatório

Cabe a esta Comissão o exame do Projeto de
Lei da Câmara nº 40, de 1998 (nº 518, de 1995, na
Casa de origem), de autoria do ilustre Deputado Fran-
cisco Dornelles, que “dispõe sobre a autorização para
utilização do instituto da consignação nas operações
de compra e venda de veículos automotores usados
realizadas por pessoas jurídicas cujo objeto social
principal é a compra e venda de veículos e dispõe so-
bre  os direitos do consumidor nestas operações”.

O presente projeto de lei visa a igualar a compra
e a venda de veículos automotores usados às opera-
ções de consignação, para fins tributários. Preten-
de-se atacar a informalidade que permeia o setor,
além de reduzir os encargos tributários das agências
de automóveis.

O autor do projeto de lei justifica:

“A praxe é não haver margem de lucro
na comercialização de veículos usados re-
cebidos como parte de pagamento nas ven-
das de veículos novos. Quando há, é míni-
ma. Somente o necessário para atender as
despesas de seu faturamento. Ocorre que,
embora sem auferir lucro, a empresa vê-se
obrigada a pagar uma série de tributos na
venda desses veículos, inviabilizando com-
pletamente a atividade. (...) Para fugir de to-
dos esses impostos, taxas e contribuições,
incidentes na venda de um produto do qual
não resulta nenhum lucro, muitas empresas
do setor transferem o veículo recebido dire-
tamente para o novo adquirente. Com isso,
nenhum tributo é recolhido aos cofres públi-
cos.”

Não foram oferecidos emendas à proposição
dentro do prazo regimental.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cumpre registrar que a Lei nº 9.716, de 26 de
novembro de 1998, que “dá nova redação aos arts. 1º,
2º, 3º e 4º do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de outubro
de 1977, que dispõe sobre o imposto de exportação,
e dá outras providências”, possibilita a aplicação do
instituto da consignação nos casos alcançados pela
proposição sob comento.
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O art. 5º da aludida Lei nº 9.716, de 1998, esta-
belece:

“Art. 5º As pessoas jurídicas que te-
nham como objeto social, declarado em
seus atos constitutivos, a compra e venda
de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação da
consignação, as operações de venda de ve-
ículos usados, adquiridos para revenda,
bem assim dos recebidos como parte do
preço da venda de veículos novos ou usa-
dos.

Parágrafo único. Os veículos usados,
referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de
Nota Fiscal de saída, sujeitando-se ao res-
pectivo regime fiscal aplicável às operações
de consignação."

O projeto de lei em tela busca principalmente
equiparar a compra e a venda de veículos automoto-
res usados às operações de consignação, para efei-
tos tributários. A consequência básica dessa
equiparação é a diminuição expressiva das obriga-
ções tributárias calculadas em relação ao faturamen-
to bruto. Note-se que as disposições supracitadas
cuidam da mesma matéria do PLC nº 40, de 1998. A
proposta em análise dispôs sobre outros pontos jul-
gados dispenssáveis, apesar de estarem ligados à
essência da proposição.

Opinamos pela prejudicialidade do projeto de lei
em apreço, pois esse tema já está tratado na Lei nº
9.716, de 1998.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro.

Ney Suassuna, Presidente – Bello Parga, Re-
lator Ad Hoc – Romeu Tuma – Lúcio Alcântara –
José Fogaça – Lúdio Coelho – Jefferson Peres –
Gilberto Mestrinho – José Alencar – Paulo Souto –
Osmar Dias – Eduardo Suplicy – Luiz Otavio – Edi-
son Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXA DA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 9.716, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1999

Dá nova redação aos artigos 1º, 2º,
3º e 4º do Decreto-Lei nº 1.578(¹), de 11
de outubro de 1977, que dispõe sobre o
imposto de exportação, e dá outras pro-
vidências.

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

DECRTO–LEI Nº 1.578,
DE 11 DE OUTUBRO DE 1977

Dispõe sobre o Imposto sobre a
Exportação e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 55, item II, da Constitui-
ção, decreta:

Art. 1º O Imposto sobre a Exportação, para o es-
trangeiro, de produtos nacional ou nacionalizado tem
como fato gerador à saida deste do território nacional.

§ 1º Considera-se ocorrido fato gerador no mo-
mento da expedição da Via de Exportaçõ ou docu-
mento equivalente.

§ 2º O Poder Executivo, mediante ato do Conse-
lho Monetário Nacional relacionará os produtos sujei-
tos ao imposto.

Art. 2º A base de cálculo do imposto é o preço
normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, o
tempo de exportação, em uma venda em condições
de livre concorrência no mercado internacionl, obser-
vadas as normas, expedidas pelo Poder Executivo,
mediante ato do Conselho Monetário Nacional.

§ 1º O preço à vista do produto, FOB, ou posto
na fronteira, é indicativo do preço normal.

§ 2ºQuando o preço do produto for de difíil apu-
ração ou for susceptível de oscilações bruscas no
mercado internacional, o Poder Executivo, mediante
ato do Conselho Monetário Nacional, fixará critérios
específicos ou estabelecerá pauta de valor mínimo,
para apuração de base de cálculo.

Art. 3º A alíquota do imposto, é de 10% (dez por
cento), facultado ao Poder Executio, mediante ato do
Conselho Monetário Nacionl, reduzí-la ou aumen-
tá-la, para atendr aos objetivos de política cambial e
do comércio exterior.

Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquo-
ta de imposto não poderá ser superior a 4(quatro) ve-
zes o valor fixado neste artigo.

Art. 4º O pagamento do imposto será realizado
na forma e no momento fixados pelo Ministro da Fa-
zenda, que poderá determina sua exigibilidade antes
da efetiva saída do produto a ser exportao.
....................................................................................

PARECERES NºS 174, 175 E 176, DE 2000

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
27, de 1999 (nº 2.892/92, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que regulamenta o art. 225, § 1º,
incisos I, II, III e VII da Constituição Fede-
ral, institui o Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação da Natureza e dá ou-
tras providências.
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PARECER Nº 174, DE 2000
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Edison Lobão

I – Relatório

Encontra-se nesta Comissão, o Projeto de Lei
da Câmara nº 27, de 1999 (PLC nº 27/99), originário
do Poder Executivo, com substitutivo do Deputado
Fernando Gabeira, para exame de sua constituciona-
lidade, juridicidade e regimentalidade, nos termos do
art. 101, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral.

O projeto estabelece o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), ob-
jetivando a manutenção da diversidade biológica e
dos recursos genéticos, o desenvolvimento sustentá-
vel, por intermédio da valorização econômica e social
da diversidade biológica, bem como a garantia da
subsistência das populações tradicionais residentes
em Unidades de Conservação de Uso Sustentável,
valorizando sua cultura e promovendo-as social e
economicamente, por meio da utilização de princípios
de uso sustentável da natureza no processo de de-
senvolvimento.

A proposição em exame estabelece, ainda, as
diretrizes que devem reger o Sistema, com ênfase no
envolvimento da sociedade no tocante ao estabeleci-
mento e à revisão da política nacional de unidades de
conservação, bem como na participação efetiva das
populações locais na criação, implantação e gestão
das unidades de conservação.

Em seu art. 7º, o projeto define dois grupos de
unidades de conservação: Unidades de Proteção
Integral e Unidades de Desenvolvimento Sustentável.

O grupo das Unidades de Conservação de Pro-
teção Integral tem como objetivo básico a preserva-
ção da natureza, sendo admitido apenas o uso
indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos
casos previstos no próprio texto do projeto. Abrange
cinco categorias, quais sejam, Estação Ecológica,
Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Na-
tural e Refúgio de Vida Silvestre.

Por sua vez, o grupo das Unidades de Conser-
vação de Uso Sustentável tem como objetivo básico
compatibilizar a conservação da natureza com o uso
sustentável de parcela de seus recursos naturais.
Contém sete categorias, a saber, Área de Proteção
Ambiental, Área de Relevante Interese Ecológico,
Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de
Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e
Reserva Particular de Patrimônio Natural.

Ademais, o projeto estabelece normas para cri-
ação, implantação e gestão das unidades de conser-
vação.

Durante o prazo regimental, foi apresentada,
pelo Senador Lúcio Alcântara, a emenda abaixo apre-
sentada (emenda nº 4).

Dê-se ao art. 37 do Projeto de Lei da Câmara nº
27, de 1999, (nº 2.892/92, na Casa de origem) a se-
guinte redação:

Art. 37. As parcelas de propriedades
privadas incluídas e mantidas em Refúgios
de Vida Silvestre, em Monumentos Naturais
e em Áreas de Relevante Interesse Ecológi-
co, bem como a área das Reservas Particu-
lares do Patrimônio Natural, são considera-
das áreas de interesse para proteção dos
ecossistemas, para fins de isenção do
Imposto Territorial Rural, exercendo sua
função social.

II – Análise

O projeto em exame conforma-se aos preceitos
constitucionais vigentes, sobretudo quanto à iniciativa
e à competência do Congresso Nacional, e não é ma-
téria constante de projeto de lei rejeitado na atual ses-
são lgislativa (art. 67 da Constituição Federal). Além
disso, o PLC 27/99 preenche os requisitos formais de
juridicidade e boa técnica legislativa.

Quanto ao mérito, o Projeto de Lei da Câmara nº
27/99 chega ao Senado Federal precedido por am-
plos debates com organizações não-governamentais,
comunidade científica, Governos Estaduais e Munici-
pais, setor produtivo e outros segmentos da socieda-
de. Essa discussão objetivou, precipuamente, a
legitimação deste importante avanço normativo no
que concerne aos processos de criação, implantação,
consolidação e gestão das Unidades de Conserva-
ção no Brasil.

Após exame da matéria, manifestamo-nos tam-
bém, pela sua aprovação quanto ao mérito.

Com respeito à emenda nº 4, deve-se enfatizar
que ela pretende incluir as Áreas de Relevante Inte-
resse Ecológico (ARIE) entre as categorias de Unida-
des de Conservação cujas eventuais áreas
particulres ficam isentas do Imposto Territorial Rural.

Embora os fundamentos levantados pelo nobre
Senador Lúcio Alcântara sejam relevantes, cumpre
ressaltar que o art. 37 do projeto de lei em pauta não
contempla, expressamente, as Áreas de Relevante
Interesse Ecológico pelo fato de estarem elas isentas
do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR),
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por conta da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1996, que trata desse tributo.

O art. 10, § 1º, inciso II, alínea a da Lei nº
9.393/96 exclui da área tributável, para fins de apura-
ção do ITR, as áreas de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim delcaradas medi-
ante ato do órgão competente federal ou estadual".

Portanto, o intuito do art. 37 do PLC nº 27/99 é
estender aos Monumentos Naturais, aos Refúgios de
Vida Silvestre e às Reservas Particulares do Patrimô-
nio Natural a isenção já concedidas às ARIE.

Em razão do exposto, somos pela rejeição da
emenda nº 4.

Enfatizamos, por fim, a necessidade de peque-
nos ajustes na redação do projeto ora examinado, na
forma das emendas abaixo apresentadas.

Emenda nº 1 – De Redação – CCJ

Substitua-se, no art. 30, os termos “convênio ou
contrato”, por ‘instrumento a ser firmado".

Emenda nº 2 – De Redação – CCJ

Substitua-se, no art. 40, § 1º, o termo “Reservas
Ecológico-Culturais” por “Reservas de Desenvolvi-
mento Sustentável”.

Emenda nº 3 – De Redação – CCJ

Acrescente-se, no parágrafo 5º do art. 41, o ter-
mo “organização da”, entre “Unesco”, e “qual o Brasil
é membro”.

III – Voto

Com base no exposto, votamos pela constitucio-
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 27, de 1999, e, no mérito, por
sua aprovação, com as emendas de redação a ele
apresentadas e pela rejeição da emenda nº 4.

Sala das Comisções, 27 de setembro de 1999. –
José Agripino, Presidente – Édison Lobão, Relator
– Antônio Carlos Valadares – Agnelo Alves – Álva-
ro Dias – José Fogaça – Pedro Simon – Amir Lan-
do – Bello Parga – Bernardo Cabral – Roberto
Requião – Francelino Pereira – Heloísa Helena –
Maria do Carmo Alves – Lúcio Alcântara – José
Eduardo Dutra – Luiz Estevão – Jefferson Peres.

Sala da Comissão, em 29 de setembro de 1999.

PARECER Nº 175, DE 2000
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Relator: Senador Edison Lobão

I – Relatório

Em vinte e nove de setembro do presente ano,
foi analisado pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei da Câmara nº 27,
de 1999 (PLC nº 27/99), que “regulamenta o art. 225,
§ 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, insti-
tui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza e dá outras providências”.

Naquela ocasião, a CCJ aprovou o referido pro-
jeto, no tocante aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com a inclusão de
três emendas de redação, sendo a matéria remetida
ao exame da Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Nesse ínterim, porém, chegou a esta Casa o ofí-
cio nº 1.182/99, da Presidência da Câmara dos Depu-
tados, alertando sobre a existência de erro manifesto
nos autógrafos enviados ao Senado Federal, referen-
tes ao PLC nº 27/99. Trata-se do fato de que, nesses
autógrafos, o § 1º do art. 22 contém a repetição inde-
vida da expressão “das Reservas Extrativistas, De-
senvolvimento Sustentável e, quando for o caso”.

Pede-se, no mesmo ofício, que sejam tomadas
providências com vistas à necessária retificação.

Com base nesse fato, e por decisão da Presi-
dência do Senado Federal, o PLC nº 27/99 volta para
reexame por esta comissão.

II – Análise da proposição

Uma nova análise da matéria em pauta permitiu
confirmar a existência do erro apontado na corres-
pondência da Câmara dos Deputados. Somos, por
isso, favoráveis ao acolhimento da retificação propos-
ta por aquela casa do Congresso Nacional, na forma
de uma quarta emenda de redação.

III – Voto

Com base no exposto manifestamo-nos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de
1999, nos termos aceitos por esta Comissão em vinte
e nove de setembro do presente ano, com o acrésci-
mo, porém, da seguinte emenda de redação.

Emenda nº 4 – De Redação – CCJ

O § 1º do art. 22 do Projeto de Lei da Câmara nº
27, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
Na lei de criação devem constar os seus objetivos bá-
sicos, o memorial descritivo do perímetro da área, o
órgão responsável por sua administração e, no caso
das Reservas Extrativistas, das Reservas de Desen-
volvimento Sustentável e, quando for o caso, das Flo-
restas Nacionais, a população tradicional
destinatária.
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Sala da Comissão, 7 de dezembro de 1999. –
José Agripino, Presidente – Edson Lobão, Relator
– Luzia Toledo – Bello Parga – José Eduardo Dutra
– Eduardo Suplicy – Iris Rezende – Romeu Tuma –
Lúcio Alcântara – Maria do Carmo Alves – Carlos
Wilson – Pedro Simon.

PARECER Nº 176, DE 2000
(Da Comissão de Assuntos Sociais)

Relator: Senador Juvêncio da Fonseca

I – Relatório

O Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1999 (PLC
nº 27/99), ora submetido ao exame da Comissão de
Asuntos Sociais do Senado Federal, institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e es-
tabelece critérios e normas para criação, implantação
e gestão das unidades de conservação da natureza.

Em seu art. 2º, o projeto apresenta diversos con-
ceitos vinculados às unidades supracitadas, dentre
os quais vale ressaltar os de unidade de conservação,
preservação, proteção integral, conservação in situ,
uso direto e uso indireto, plano de manejo e corredo-
res ecológicos.

Dentre os objetivos do SNUC, identificados no
art. 4º devem-se ressaltar os de: contribuir para a ma-
nutenção da diversidade biológica e dos recursos ge-
néticos; proteger as espécies amaeçadas de extinção
no âmbito regional e nacional; contribuir para a pre-
servação e a restauração da diversidade biológica de
ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento
sustentável a partir dos recursos naturais; e proporci-
onar meios e incentivos para atividades de pesquisa
científica, estudos e monitoramento ambiental.

As unidades de conservação são divididas em
dois grandes grupos: unidades de proteção integral e
unidades de uso sustentável. No primeiro grupo estão
incluídas as seguintes categorias: estação ecológica,
reserva biológica, parque nacional, monumento natu-
ral e refúgio de vida silvestre. O segundo grupo envol-
ve as categorias representadas por área de proteção
ambiental, área de relevante interesse ecológico, flo-
resta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna,
reserva de desenvolvimento sustentável e reserva
particular do patrimônio natural.

O PLC nº 27/99 determina que a criação de uma
unidade de conservação deve ser precedida por estu-
dos técnicos e consulta pública que permitam identifi-
car a localização, a dimensão e os limites mais
adequados para a unidade, conforme disposto em re-
gulamento. A iniciativa estabelece também que, nes-
se processo de consulta, o Poder Público deve

fornecer informações adequadas e inteligíveis à po-
pulação local e a outras partes interessadas.

A proposição estipula, ainda, que a posse e o
uso das áreas ocupadas pelas populações tradiciona-
is nas reservas extrativistas e nas reservas de desen-
volvimento sustentável serão regulados por contrato,
conforme disposto na regulamentação da lei.

O art. 27 do projeto determina que as unidades
de conservação devem dispor de um plano de mane-
jo, em cuja elaboração, atualização e implementação
deverá ser assegurada ampla participação da popula-
ção residente, quando o referido plano disser respeito
a reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento
sustentável, áreas de proteção ambiental e, se cou-
ber, florestas nacionais e áreas de relevante interesse
ecológico.

Prevê-se também que cada unidade de conser-
vação pertencente ao grupo de proteção integral de-
verá incluir um conselho consultivo presidido pelo
órgão responsável por sua administração e constituí-
do por representantes de órgãos públicos, de organi-
zações da sociedade civil e, quando for o caso, das
populações tradicionais residentes na área.

Segundo o art. 30 da proposição em análise, as
unidades de conservação podem ser geridas por or-
ganizações da sociedade civil de interesse público
com objetivos afins aos da unidade, mediante contra-
to ou convênio com o órgão responsável pela gestão
da unidade.

A exploração comercial de produtos ou serviços
obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos natu-
rais, biológicos, cênicos ou culturais, exceto nos ca-
sos de áreas de proteção ambiental e reservas
particulares do patrimônio natural, dependerá de pré-
via autorização e sujeitará o explorador a pagamento.

Pelo art. 37 do projeto, as parcelas de proprieda-
des privadas incluídas em refúgios de vida silvestre e
monumentos naturais, bem como a área das reservas
particulares do patrimônio natural, são consideradas
como de interesse ecológico para proteção dos ecos-
sistemas, para fins de isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural.

A proposição em pauta estipula ainda: o Poder
Público fará o levantamento nacional de terras devo-
lutas, com o objetivo de definir áreas destinadas à
conservação da natureza, no prazo de cinco anos
contados a partir da promulgação da lei resultante do
presente projeto; o Ministério do Meio Ambiente orga-
nizará e manterá um Cadastro Nacional de Unidades
de Conservação, com a participação do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (IBAMA) e dos órgãos estaduais e
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municipais competentes; o Ibama deverá elaborar e
divulgar, periodicamente, uma relação das espécies
da flora e da fauna ameaçadas de extinção no territó-
rio brasileiro.

II – Análise da Proposição

Conceitos como desenvolvimento sustentável e
proteção da diversidade biológica vêm sendo incor-
porados, de forma crescente, às discussões sobre a
realidade ambiental brasileira. Infelizmente, porém,
subsistem graves lacunas em termos de instrumentos
legais e operacionais capazes de tornar efetivos es-
ses conceitos no plano da efetiva implementação das
políticas ambientais em nosso país.

Dentre essas deficiências, uma das mais sérias
sempre foi representada pela falta de um arcabouço
legal voltado para um tratamento sistemático das uni-
dades de conservação da natureza que representam,
em todo o mundo, componente imprescindível em
qualquer políica que busque conciliar o aproveita-
mento dos recursos naturais com a defesa do meio
ambiente.

Persiste um quadro caótico no tocante às unida-
des de conservação: inexistência legal de categorias
importantes, natureza indefinida com respeito a mui-
tas unidades, susperposição e conflitos conceituais,
ausência de definições quanto à presença humana
nessas áreass, inexistência de participação da socie-
dade na criação e no gerenciamento dessas unida-
des, ausência de instrumentos para o financiamento
da atividade.

O PLC nº 27/99, fruto de vários anos de ampla
discussão e negociação pela sociedade brasileira, re-
presenta inegável avanço no equacionamento dos
problemas apontados acima. Significa, ainda, passo
importante no cumprimento da Constituição Federal,
na qual se dispõe que o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado é um direito de todos, essencial a
uma sadia qualidade de vida, e que, para assegurar
esse direito, incumbe ao Poder Público definir, em to-
das as unidades da federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegi-
dos (art. 225).

O projeto em exame traz contribuições impor-
tantes, não somente no âmbito estritamente técnico,
mas principalmente em relação a aspectos de caráter
mais geral e estratégico, capazes de desenvolver
uma ampla base de apoio social ao fortalecimento do
sistema de unidade de conservação.

Nesse sentido, vale ressaltar que, a partir dessa
proposição, passa a existir uma ampla diversidade de
categorias de unidades de cnservação da natureza,

de modo a contemplar diferentes condições só-
cio-econômicas e realidades regionais relativas ao
uso dos recursos naturais. Essas diferentes categori-
as são claramente definidas, eliminando-se as impre-
cisões conceituais e as superposições de objetivos.

Cumpre enfatizar, como importante inovação, a
figura da unidade de desenvolvimento sustentável,
entendida como área que abriga populações tradicio-
nais, cuja existência se baseia em sistemas sustentá-
veis de exploração dos recursos naturais. Prevê-se,
ainda, a possibilidade de serem incorporadas ao
SNUC unidades de coservação estaduais e munici-
pais, não previstas no projeto em pauta, criadas com
a finalidade de atender especificidades locais.

Também importante é a determinação de que o
subsolo e o espaço aéreo, na medida em que afetem
a estabilidade do ecossistema, passam a integrar os
limites das unidades de conservação. No mesmo sen-
tido, o projeto em exame estipula que as diferentes
categorias, com exceção das áreas de proteção am-
biental e das reservas particulares do patrimônio na-
tural, deverão possuir uma zona de amortecimento e,
se necessário, corredores ecológicos.

A grande contribuição do PLC nº 27/99 reside,
porém, nas inovações de natureza estratégica que,
em termos de política ambiental, redefinem o sentido
e o alcance do sistema de unidades de conservação,
fortalecem significativamente o papel da sociedade
no desenvolvimento do sistema e estabelecem novas
fontes de recursos para uma expansão significativa
do sistema.

Em termos dessa redefinição, vale ressaltar que
o projeto estabelece, para o SNUC, objetivos bem
mais amplos que os tradicionais, vinculados a um pa-
pel estritamente ecológico dessas unidades de con-
servação: contribuir para a manutenção da
diversidade biológica e dos recursos genéricos; pro-
mover o desenvolvimento sustentável a partir dos re-
cursos naturais; valorizar econômica e socialmente a
diversidade biológica; e proteger os recursos naturais
necessários à subsistência de populações tradiciona-
is, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua
cultura.

Entre as diretrizes que regem o SNUC merecem
especial destaque a busca de mecanismos que asse-
gurem o envolvimento da sociedade no estabeleci-
mento e na revisão da política nacional de unidades
de conservação, possibilitem a participação efetiva
das populações locais na implantação e gestão des-
sas unidades, e tornem viável o envolvimento de or-
ganizações não-governamentais entidades privadas
e pessoas físicas na gestão do sistema. O projeto
consagra, portanto, o moderno princípio de participa-
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ção efetiva da sociedade civil em todas as etapas ne-
cessárias à viabilização do referido sistema.

Essa participação social torna-se concreta, por
exemplo, no art. 30, no qual se estabelece que as uni-
dades de conservação podem ser geridas por organi-
zações da sociedade civil de interesse público.

Outra contribuição importante do PLC nº 27/99
consiste em dispor que parcela significativa da receita
oriunda de unidades de proteção integral, e resultante
da cobrança de taxas de visitação e da prestação de
serviços diversos nas referidas unidades, deverá ser
aplicada no desenvolvimento do próprio sistema.

No esforço de assegurar os recursos financeiros
necessários ao fortalecimento do SNUC, o presente
projeto de lei prevê que os órgãos ou empresas res-
ponsáveis pelo abastecimento de água ou pela gera-
ção e distribuição de energia elétrica beneficiários da
proteção oferecida por uma unidade de conservação
devem contribuir financeiramente para a gestão da-
quela unidade.

As inovações indicadas nesses dois últimos pa-
rágrafos representam um passo muito importante
com vistas à superação de um entrave que sempre li-
mitou o desenvolvimento do sistema de unidades de
conservação, qual seja, a escassez de recursos fi-
nanceiros.

Fazemos, todavia, restrições ao disposto nos
arts. 39 e 40 do projeto, que modificam a Lei nº 9.605,
de 13 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambienta-
is), alterando o art. 40 e acrescentando o art. 40-A, de
modo a compatibilizá-la com o presente projeto e, ao
mesmo tempo, tornando mais severas as penas por
danos causados às unidades de conservação da na-
tureza.

Entendemos que, sob esse novo formato, a pe-
nalização adquire uma intensidade desproporcional
aos padrões consagrados pela legislação penal brasi-
leira. Mas julgamos ser mais aconselhável promover
esses ajustes por meio de projeto de lei específico,
que altere a própria Lei nº 9.605/98.

As considerações supracitadas evidenciam o
mérito inegável da matéria ora analisada.

III – Voto

Com base no exposto somos pela aprovação,
no mérito, do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de
1999. Evidencia-se desnecessária entretanto a
emenda para correção do erro manifesto contido no §
1º do art. 22. O erro foi sanado por ofício da casa de
origem e há informação à página 117 do processado
no sentido de previdência, para nova publicação de
avulsos.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Juvêncio da Fonseca,
Relator – Tião Viana – Romero Jucá – Maguito Vile-
la – Antero Paes de Barros – Moreira Mendes –
Marluce Pinto – Marina Silva – Lúcio Alcântara –
Luiz Estevão – Geraldo Cândido – Leomar Quinta-
nilha – Gilvam Borges – Emília Fernandes – Heloí-
sa Helena – Luzia Toledo .

LEGILAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei re-
jeitado somente poderá contituir objeto de novo proje-
to, na mesma sessão leglativa, mediante proposta da
maioria absoluta dos membros de qualquer das Ca-
sas do Congresso Nacional.
....................................................................................

LEI Nº 9.393 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996

Dspõe sobr o Impoto sobre a Propri-
edade Territorial Rural – ITR, sobre paga-
mento da dívida representada por Títulos
da Dívida Agrária, e dá outras providênci-
as.

O Presidente da República.

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

....................................................................................
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão

efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da dministração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretária da
Receita Federal, sujeitando-se a homologação poste-
rior.

§ 1º Para os efeitos e apuração do ITR, conside-
rar-se-á:
....................................................................................

II – área tributável, área total do imóvel, menos
as áreas:

a) de preservação permanente e de rserva le-
gal, previstas na Lei nº 4.771(²) de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei nº 7.803(³), de 18
de julho de 1989.

b) de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, assim declaradas mediante ato do ór-
gão competente, federl ou estadual, e que ampliem
as restrições de uso previstas na alínea anterior;
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c) comprovadamente imprestáveis para qual-
quer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquico-
la ou florestal, declaradas de intresse ecológico
mediante ato do órgão competente, federal ou esta-
dual.
....................................................................................

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.

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

eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 40, de 1998 (nº 518/95, na Casa de
origem), que dispõe sobre a autorização para utiliza-
ção do instituto da consignação nas operações de
compra e venda de veículos automotores usados rea-
lizadas por pessoas jurídicas cujo objeto social princi-
pal é a compra e venda de veículos e dispõe sobre os
direitos do consumidor nestas operações, será incluí-
do em Ordem do Dia, oportunamente, a fim de ser de-
clarada prejudicado, nos termos do art. 334 do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 1999 (nº 2.892/92, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII
da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza e dá ou-
tras providências, cujos pareceres foram lidos anteri-
ormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Esgotou-se no último dia 3 do corrente, o prazo pre-
visto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 66, de 1999, de
autoria do Senador Eduardo Suplicy, que institui a li-
nha oficial de pobreza e estabelece que o Governo
Federal deverá definir metas ao longo do tempo de
progressiva erradicação da pobreza, diminuição de

desigualdades sócio-econômicas, e dá outras provi-
dências;

– O Projeto de Lei do Senado nº 322, de 1999,
de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescen-
ta dispositivo à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências.

– Projeto de Lei do Senado nº 324, de 1999, de
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta
dispositivos à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, que dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências.

Tendo sido aprovados terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos de Lei do
Senado nºs 66 e 324, de 1999, vão à Câmara dos De-
putados.

O Projeto de Lei do Senado nº 322, de 1999,
prejudicado em virtude da aprovação do Projeto de
Lei do Senado nº 324, de 1999, com o qual tramitava
em conjunto, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica que foi encaminhado à Secre-
taria-Geral da Mesa do Senado Federal pela Secreta-
ria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados o
cálculo da proporcionalidade partidária daquela Casa
para a presente Sessão Legislativa.

Nessas condições, a Presidência designa as
Comissões Mistas e fixa o calendário de tramitação
das medidas Provisórias n.ºs 1.925-5, 1.933-11,
1.934-11, 1.935-12, 1.936-44, 1.937-13, 1.938-14,
1.939-26, 1.940-19, 1.941-16, 1.942-15, 1.943-50,
1.944-12, 1.945-49, 1.946-37, 1.947-24, 1.948-52,
1.949-21, 1.950-61, 1.951-23, 1.952-21, 1.953-16,
1.954-24, 1.955-65, 1.956-47, 1.957-33, 1.958-28,
1.959-19, 1.960-59, 1.961-20, 1.962-23, 1.963-16,
1.964-24, 1.965-12, 1.966-6, 1.967-5, 1.968-4,
1.969-14 e 2.016-2, de 2000, e, de acordo com o Ofí-
cio n.º 103, de 5 de maio de 1999, desta presidência,
ficam convalidados os Pareceres e as Emendas apre-
sentados às referidas medidas Provisórias.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.925-5, que ”Dispõe so-
bre a Cédula de Crédito Bancário“.
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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

Djalma Bessa Eduardo Siqueira Campos
Paulo Souto Francelino Pereira

PMDB

Jader Barbalho José Fogaça
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúdio Coelho Luiz Pontes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Luiz Carlos Hauly Roberto Jefferson
Aécio Neves Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Geddel Vieira Lima Milton Monti
Cezar Schirmer Fernando Diniz

PFL

Deusdeth Pantoja Betinho Rosado

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Augusto Nardes Cunha Bueno
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.933-11, que ”Dispõe
sobre os reajustes do salário mínimo a vigorar a partir
de 1º de maio de 1999 e dos benefícios mantidos pela
Previdência Social a partir de 1º de junho de 1999“.

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

Djalma Bessa Eduardo Siqueira Campos
Juvêncio da Fonseca Geraldo Althoff

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung1.Luiz Pontes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Pedro Henry Jovair Arantes
Aécio Neves Roberto Jefferson

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Albérico Filho Jorge Wilson
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi

PFL

Ivânio Guerra Lavoisier Maia

PT

Paulo Paim Paulo Rocha
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PPB

Enivaldo Ribeiro Eurico Miranda

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.934-11, que ”Altera a
Lei nº 4.229, de 1º de junho de 1963, autoriza a doa-
ção de bens 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

Freitas Neto José Agripino
José Jorge Edison Lobão

PMDB

Wellington Roberto Ney Suassuna
Alberto Silva Djalma Falcão

PSDB

Luiz Pontes Antero Paes de Barros

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Arnon Bezerra Raimundo Gomes de Matos
Aécio Neves Roberto Jefferson

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Pinheiro Landim José Chaves
Saraiva Felipe Laire Rosado

PFL

Antônio José Mota Ciro Nogueira

PT

José Pimentel Arlindo Chinaglia

PPB

Odelmo Leão Gerson Peres
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.935-12, que ”Autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da Segu-
ridade Social e Fiscal da União, em favor da Presi-
dência da República e do Ministério da Defesa, cré-
ditos extraordinários no valor de R$ 132.242.089,00,
para os fins que especifica“.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in-
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Patrocínio Mozarildo Cavalcanti
Romeu Tuma Moreira Mendes

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúcio Alcântara Paulo Hartung
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Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Pinheiro Landim Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo Philemon Rodrigues

PFL

Cleuber Carneiro José Ronaldo

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Pedro Corrêa Alcione Athayde
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.936-44, que ”Altera a
redação dos arts. 14, 18, 34, 44 e 49 da Lei nº 9.082,
de 25 de julho de 1995, dos arts. 18, 19, 34, 35 e do §
4º do art. 53 da Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996,
que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária para os exercí-
cios de 1996 e 1997“.

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

Edison Lobão Moreira Mendes
Bello Parga Jonas Pinheiro

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Paulo Hartung

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Barbosa Neto Gastão Vieira
Fernando Diniz Euler Morais

PFL

Costa Ferreira Mussa Demes

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Márcio Reinaldo Moreira Pedro Corrêa
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 14-4-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.937-13,que ”Altera dis-
positivos da Lei nº 9.692, de 27 de julho de 1998, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária de 1999“.

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

Edison Lobão Carlos Patrocínio
Moreira Mendes Bello Parga

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Romero Jucá

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Fernando Diniz Euler Morais
Barbosa Neto Gastão Vieira

PFL

Francisco Coelho Gerson Gabrielli

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Vadão Gomes Almir Sá

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.938-14, que ”Autoriza
a União a adquirir ou pagar obrigações de pessoas
jurídicas de direito público interno, relativas a opera-
ções financeiras externas, 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

Freitas Neto José Agripino
Geraldo Althoff José Jorge

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Jurandil Juarez Armando Monteiro
Gastão Vieira Osvaldo Reis
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PFL

Antônio Carlos Konder Reis 1.João Ribeiro

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Eurico Miranda Nelson Meurer

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista*

Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.939-26, que ”Restaura
a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
destinados ao transporte autônomo de passageiros e
ao uso de portadores de deficiência física, reduz o im-
posto de importação para os produtos que especifica,
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

Maria do Carmo Alves Hugo Napoleão
Moreira Mendes Jonas Pinheiro

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Carlos Wilson Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Barbosa Neto Múcio Sá
Salatiel Carvalho Ana Catarina

PFL

José Carlos Aleluia Cleuber Carneiro

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Fetter Júnior Herculano Anghinetti
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.940-19, que ”Altera dis-
positivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, da Lei
nº 5.627, de 1º de dezembro de 1970, e dá outras pro-
vidências“.

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

José Agripino Francelino Pereira
Edison Lobão Freitas Neto
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PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Luiz Pontes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Jurandil Juarez Igor Avelino
Olavo Calheiros Edinho Bez

PFL

Jorge Khoury José Melo

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Herculano Anghinetti Cunha Bueno
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.941-16, que ”Dispõe
sobre a aquisição de produtos para a implementação
de ações de saúde no âmbito do Ministério da Saú-
de“.

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

Carlos Patrocínio Hugo Napoleão
Jonas Pinheiro Edison Lobão

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúcio Alcântara Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Jorge Alberto Nair Xavier Lobo
João Matos Osmânio Pereira

PFL

Osvaldo Coelho Laura Carneiro

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Nilton Baiano Antonio Joaquim Araújo
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.942-15, que ”Dá nova
redação a dispositivos da Lei nº 9.491, de 9 de setem-
bro de 1997, que altera procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei
nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providên-
cias“.

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

Juvêncio da Fonseca Bernardo Cabral
Maria do Carmo Alves Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Sergio Machado Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Ana Catarina Armando Monteiro
Antônio do Valle Salatiel Carvalho

PFL

César Bandeira Francisco Coelho

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Júlio Redecker João Pizzolatti

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista*
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.943-50, que ”Altera a
legislação do imposto de renda e dá outras providên-
cias“.

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

Francelino Pereira Carlos Patrocínio
Edison Lobão Hugo Napoleão

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúdio Coelho Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Ernandes Amorim Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Hermes Parcianello Antônio do Valle
Cezar Schirmer Milton Monti

MARÇO 2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 261



PFL

Eliseu Resende Aroldo Cedraz

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Luiz Fernando Eliseu Moura

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.944-12, que ”Cria o
Programa de Arrendamento Residencial, institui o ar-
rendamento residencial com opção de compra 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

Mozarildo Cavalcanti Romeu Tuma
Maria do Carmo Alves José Agripino

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Ernandes Amorim Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Adolfo Marinho Dino Fernandes
Aécio Neves Roberto Jefferson

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Euler Morais Nelson Proença
João Mendes José Chaves

PFL

Cesar Bandeira Elton Rohnelt

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Simão Sessim Eliseu Moura
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.945-49, que ”Dispõe
sobre o salário mínimo para o período de 1º de maio
de 1996 a 30 de abril de 1997“.

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

Bello Parga Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
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Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Geraldo Melo Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Albérico Filho Jorge Wilson
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi

PFL

José Carlos Aleluia Vilmar Rocha

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Ricardo Barros João Tota
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista*
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.946-37, que “Dispõe
sobre o salário mínimo para o período de 1º de maio
de 1997 a 30 de abril de 1998”.

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

Bello Parga Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Albérico Filho Jorge Wilson
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi

PFL

Santos Filho *Medeiros

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Enivaldo Ribeiro Antônio Joaquim Araújo

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000– designação da Comissão Mista

Dia 14-3-2000– instalação da Comissão Mista

Até 8-3-2000– prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000– prazo final da Comissão Mista
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Até 1º-4-2000– prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.947-24, que “Dispõe so-
bre o salário mínimo a vigorar a partir de 1º de maio
de 1998”.

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

Bello Parga Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Albérico Filho Jorge Wilson
Ricardo Noronha Osvaldo Biolchi

PFL

Jaime Fernandes Jairo Carneiro

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Eliseu Moura 1.Pastor Oliveira Filho

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000– designação da Comissão Mis-
ta*

Dia 14-3-2000– instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000– prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000– prazo final da Comissão Mista
Até 1º-4-2000– prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.948-52, que “Dispõe so-
bre a emissão de Notas do Tesouro Nacional – NTN
destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil
S.A., 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

Bello Parga Edison Lobão
Paulo Souto Eduardo Siqueira Campos

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Luiz Pontes Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Antônio do Valle Jurandil Juarez
Milton Monti Cezar Schirmer

264 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO 2000



PFL

Joel de Hollanda Luis Barbosa

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Luiz Fernando Luis Carlos Heinze
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mis-
ta*

Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.949-21, que “Acrescen-
ta dispositivo à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, que dispõe sobre as sanções penais e adminis-
trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente”.

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

Djalma Bessa Juvêncio da Fonseca
José Agripino Romeu Tuma

PMDB

Jader Barbalho .Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Ernandes Amorim Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Freire Júnior Ana Catarina
Luiz Bittencourt Philemon Rodrigues

PFL

Luciano Pizzatto Carlos Melles

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Celso Russomanno Pastor Amarildo
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista*

Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.950-61, que “Dispõe
sobre medidas complementares ao Plano Real 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

Edison Lobão Francelino Pereira
Bello Parga Hugo Napoleão

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra
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PSDB

Lúcio Alcântara Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Waldir Schmidt Paulo Lima
Antônio do Valle Edinho Bez

PFL

Jorge Khoury Paulo Braga

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Paulo de Almeida João Pizzolatti
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista*

Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.951-23, que “Dispõe
sobre a adoção de medidas relacionadas com o Sis-
tema Financeiro da Habitação – SFH, altera as Leis
nºs 4.380, de 21 de agosto de 1964, 8.036, de 11 de
maio de 1990, e 8.692, de 28 de julho de 1993, 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

Freitas Neto Djalma Bessa
Bernardo Cabral Moreira Mendes

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Luiz Pontes Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Robeto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Norberto Teixeira José Chaves
Nelson Proença Armando Abílio

PFL

César Bandeira Ursicino Queiroz

PT
Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Eliseu Moura Romel Anizio
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mis-
ta*

Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
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Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.952-21, que “Altera a
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, para dispor
sobre o trabalho a tempo parcial, a suspensão do
contrato de trabalho e o programa de qualificação
profissional, modifica as Leis nºs 6.321, de 14 de abril
de 1976, 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 7.998, de
11 de janeiro de 1990, e 9.601, de 21 de janeiro de
1998, 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

Djalma Bessa Mozarildo Cavalcanti
Maria do Carmo Alves Geraldo Althoff

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Luzia Toledo

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Múcio Sá Confúcio Moura
Rita Camata João Matos

PFL

Vilmar Rocha Cesar Bandeira

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Vadão Gomes Arnaldo Faria de Sá
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista*
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.953-16, que “Institui o
Auxílio-Transporte aos militares, servidores e empre-
gados públicos da administração federal direta, autár-
quica e fundacional da União, e revoga o § 1º do art.
1º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985”.

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

Edison Lobão Francelino Pereira
Eduardo Siqueira Campos Freitas Neto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúcio Alcântara Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior
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Bloco (PMDB/PST/PTN)

Osmânio Pereira Hermes Parcianello
Saraiva Felipe Domiciano Cabral

PFL

Laura Carneiro Ciro Nogueira

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Edmar Moreira Paulo de Almeida
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mis-
ta*

Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.954-24, que “Institui o
Programa Especial de Financiamento para combate
aos efeitos da estiagem na área de atuação da Supe-
rintendência de Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE, 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

Freitas Neto Francelino Pereira
José Agripino José Jorge

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Armando Abílio Osvaldo Reis
Eunício Oliveira José Chaves

PFL

Lavoisier Maia Ciro Nogueira

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Augusto Farias Iberê Ferreira
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.955-65, que “Dispõe so-
bre o pagamento dos militares e dos servidores públi-
cos do Poder Executivo Federal, inclusive suas
autarquias e fundações, bem como dos empregados
das empresas públicas e das sociedades de econo-
mia mista e de suas subsidiárias, e dá outras provi-
dências”.

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

Edison Lobão Hugo Napoleão
Djalma Bessa Bello Parga
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PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Luzia Toledo Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Ana Catarina Armando Monteiro
Alberto Fraga Waldemir Moka

PFL

Arolde de Oliveira Roberto Pessoa

PT

Aloizio Mercadante Fernando Ferro

PPB

Jair Bolsonaro Gerson Peres
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista*
Dia 14-4-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.956-47, que “Dá nova
redação aos arts. 3º, 16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do in-
cremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte Norte da região
Centro-Oeste, 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

Bernardo Cabral Moreira Mendes
Jonas Pinheiro Freitas Neto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúdio Coelho Antero Paes de Barros

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Ricarte de Freitas Sérgio Barros
Aécio Neves Roberto Jefferson

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Silas Brasileiro Jorge Costa
Moacir Micheletto Osmar Serraglio

PFL

Celcita Pinheiro Expedito Júnior

PT

Aloizio Mercande Arlindo Chinaglia

PPB

João Tota Hugo Biehl
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
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Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O

Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.957-33, que “Autoriza a
União a receber em valores mobiliários os dividendos
e juros sobre o capital próprio a serem pagos por enti-
dades de cujo capital o Tesouro Nacional participe, 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

José Jorge Bernardo Cabral
Mozarildo Cavalcanti Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Milton Monti Moacir Micheletto
Jorge Alberto Waldir Schmidt

PFL

Corauci Sobrinho José Carlos Vieira

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

João Tota Robério Araújo

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 13-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 14-4-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 8-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 17-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 1º-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
Senhor Presidente da República adotou, em 2 de
março de 2000 e publicou no dia 3 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 1.958-28, que “Dispõe
sobre a instituição de sociedade de crédito ao micro-
empreendedor, altera dispositivos das Leis nºs 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, 8.029, de 12 de abril de
1990, e 8.934, de 18 de novembro de 1994, e dá ou-
tras 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 Bello Parga
Bernardo Cabral Edison Lobão

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias1.Antero Paes de Barros

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antônio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Será
fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Pas -
sa-se à lis ta de ora do res.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Tem
V. Exª. a pa la vra pela or dem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ)  – Para so li ci tar a V. Exª. que me ins cre va na pror -
ro ga ção do ex pe di en te para uma co mu ni ca ção ina -
diá vel.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª. será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra, 
por per mu ta com a Se na do ra Ma ri na Sil va, por vin te
mi nu tos.

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, Sr as. e Sr s. Se na do res, ao lon go dos úl ti -
mos dias tem se es ta be le ci do uma po lê mi ca mu i to
gran de em tor no da fi xa ção do teto má xi mo dos ser vi -
do res pú bli cos, de acor do com que pre co ni za a Cons -
ti tu i ção Fe de ral.

Re u niões vêm ocor ren do en tre os che fes dos
Po de res. Apa ren te men te acor dos têm sido fe i tos e,
em se gui da, ne ga dos ou des res pe i ta dos. Tudo isso
cria um gran de mal-estar na so ci e da de. Por quê? O
Bra sil é um País em que as in jus ti ças e as de si gual -
da des são mu i to gran des. A di fe ren ça en tre o ma i or e
o me nor sa lá rio é enor me. Evi den te men te, isso cho ca 
a so ci e da de quan do se tra ta de fi xar va lo res que são
mu i to mais al tos se com pa ra dos aos sa lá ri os das
pes so as que per ce bem o sa lá rio mí ni mo ou pró xi mo
a ele.

Pen so que a úni ca ma ne i ra de se dar um tra ta -
men to mais jus to a essa ques tão se ria a ela bo ra ção
de uma po lí ti ca sa la ri al para os ser vi do res pú bli cos.

Há cin co anos ou seis, sal vo en ga no, não ocor re 
re a jus te de sa lá ri os dos ser vi do res. E, ape sar de uma 
cer ta es ta bi li da de da eco no mia, há ine ga vel men te al -
gu ma in fla ção acu mu la da ao lon go des se tem po. 

A dis cus são em tor no do teto de via ser de i xa da
de lado, para se dar um re a jus te ge ral aos ser vi do res
pú bli cos. Isso se ria mu i to mais cor re to, en glo ba ria o
Juiz, o Par la men tar, uma vez que a Cons ti tu i ção es ta -
be le ce que o Par la men tar terá re a jus te sem pre que o
ser vi dor pú bli co ti ver. Assim, te ría mos uma ma ni fes -
ta ção de con si de ra ção e de apre ço pelo ser vi dor pú -
bli co. 

Essa ques tão de ve ria ser le va da na de vi da con -
ta. De ver-se-ia de i xar de lado, na mi nha opi nião, a dis -
cus são de teto e es ta be le cer-se para o ser vi dor
pú bli co um re a jus te num va lor su por tá vel pelo Te sou -
ro. Se ria uma me di da ge ral; não se es ta ria pri vi le gi an -
do nin guém, nem ace i tan do-se a pres são dos ju í zes
que ame a çam com gre ve; não se po de ria di zer que
Par la men ta res ou o Pre si den te es ta ri am ten tan do
ele var seus sub sí di os; não se tra ta do teto do dú plex
ou o teto como tem sido ob je to de dis cus são, se deve
ser “X” ou “Y”. 

Se ria um re a jus te para o ser vi dor pú bli co. Tra ta -
mos do sa lá rio mí ni mo e do re a jus te ge ral do ser vi dor
pú bli co. Pen so que o au men to é jus to e ne ces sá rio. A
in fla ção re pre sa da acon se lha isso. Che gou-se a co gi -
tar aqui, num de ter mi na do mo men to, que ha via essa
idéia do Pre si den te da Re pú bli ca; de po is, Sua Exce -
lên cia ne gou, mas nin guém pode es con der que o ser -
vi dor pú bli co ne ces si ta des se re a jus te.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) – V.
Exª. per mi te-me um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Pois 
não, Exª.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
No bre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, fol go em ou vir fi nal -
men te uma pa la vra de bom-sen so a es se res pe i to. O
fa to é que es ses acon te ci men tos nos atro pe la ram,
com uma es ca la da de in sen sa tez a par tir da gre ve
dos ju í zes, de po is da que la so lu ção es drú xu la de um
au xí lio-mo ra dia pa ra se evi tar a gre ve. Em se gui da, le -
vou-se a dis cus são pa ra o te to, que foi re ce bi do pe la
opi nião pú bli ca co mo o que ele re al men te se ria, um
au men to pa ra o Par la men ta res num mo men to em que 
o fun ci o ná rio pú bli co es tá há cin co anos sem re a jus te. 
E os Par la men ta res te ri am cer ca de 40% de re a jus -
te... Qu er di zer, uma es ca la da de in sen sa tez que nos
de i xou a to dos per ple xos. Fi nal men te, vem V. Exª.
com a voz do bom-sen so, da sa be do ria co mum, de di -
zer por que dis cu tir is so. Va mos dis cu tir a po lí ti ca de
sa lá ri os pa ra o fun ci o na lis mo, pa ra os ser vi do res pú -
bli cos e nós, Par la men ta res, co lo ca mo-nos den tro
des sa po lí ti ca, as sim co mo os Ju í zes e os Ma gis tra -
dos, en fim, os ser vi do res pú bli cos que es tão re al men -
te com os se us sa lá ri os com ple ta men te de fa sa dos.
Co mo dis se V. Exª., ain da que a ta xa de in fla ção te nha 
si do pe que na, es ca la da em cin co anos, já pro du ziu
uma ero são subs tan ci al nos sa lá ri os. Então, cum pri -
men to-o pe la sa be do ria de su as pa la vras e pe lo
bom-sen so que V. Exª. re cu pe ra nes se em ba te que
es tá de i xan do-nos per ple xos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Sa tur ni no Bra ga, pe las suas
pa la vras, que são fru to da ami za de que nos une. Na



ver da de, nes ses dias em que o Se na do es te ve em re -
ces so, es ti ve ou vin do e ven do tudo isso e pa re ceu-me 
cu ri al: va mos ver o que po de mos fa zer pelo ser vi dor
pú bli co.

Até en ten do que o Par la men tar só po de ria ser
con si de ra do ser vi dor pú bli co lato sen su. So mos
agen tes po lí ti cos, de pen de mos de ele i ção e te mos
man da to por tem po fixo. Mas nada dis so ser ve como
ar gu men to para que, a pro pó si to de cum prir um dis -
po si ti vo cons ti tu ci o nal – e exis tem cen te nas de les
com ple ta men te ig no ra dos –, se que i ra pro du zir um
au men to au to má ti co.

Des tar te, pe di ao Se na dor Anto nio Car los Ma -
ga lhães – um ho mem de lon ga ex pe riên cia na vi da
pú bli ca e que, mu i tas ve zes, tem le van ta do te mas no
mí ni mo pru den tes, co mo o exa me des sa ques tão le -
van do em con ta o sa lá rio mí ni mo, a re a li da de do Pa ís
e a de si gual da de de ren das – que ele, co mo Pre si -
den te do Se na do e do Con gres so Na ci o nal, le ve es ta
pro pos ta: va mos dis cu tir o re a jus te do ser vi dor pú bli -
co. Evi den te men te, não po de mos dis cri mi nar ne nhu -
ma ca te go ria fun ci o nal, atri bu in do ma i or ou me nor
im por tân cia, ma i or ou me nor pe so a es sa ou àque la –
to das, den tro do seu pa pel, den tro das su as fun ções,
den tro das su as obri ga ções, têm a sua im por tân cia.
Com es se pro ce di men to, es ta ría mos dan do uma de -
mons tra ção de des pren di men to, mos tran do que es ta -
mos cum prin do nos sa obri ga ção ao bus car al go de
in te res se de to do o fun ci o na lis mo pú bli co. Mas o per -
cen tu al que vi es se a ser es ta be le ci do de acor do com
a dis po ni bi li da de do Te sou ro de ve ria se es ten der a to -
dos. Na ho ra em que se tem um cri té rio, na ho ra em
que se tem um só pe so e uma só me di da, as pes so as
po dem até não gos tar da so lu ção por pre fe ri rem um
tra ta men to me lhor, mas aca bam ace i tan do uma re a li -
da de que é co mum a to dos.

Cre io que é tem po, ain da, de se bus car esse tipo 
de so lu ção para o pro ble ma por que es ta mos dis cu tin -
do o sa lá rio mí ni mo e se ria opor tu no dis cu tir tam bém
a si tu a ção do ser vi dor pú bli co, que está há seis anos
sem re a jus te. Não es tou fa lan do em au men to, mas
em re a jus te, e é evi den te que esse só pode ser con -
ce di do de acor do com a re a li da de do Te sou ro. Assim
sa be ría mos até que pon to o re a jus te po de ria ser ofe -
re ci do aos ser vi do res pú bli cos.

Por ou tro lado, nin guém ig no ra que den tro des -
se pro ces so de mu dan ça do Esta do bra si le i ro o fun ci -
o ná rio pú bli co tem sido sa cri fi ca do, tem sido
al can ça do no seu di re i to, na sua prer ro ga ti va. Por tan -
to, é che ga do o mo men to de se con ce der al gum tipo
de es tí mu lo para que as pes so as que têm ap ti dão
para o ser vi ço pú bli co e que nele in gres sa ram me di -
an te con cur sos pú bli cos, mu i tas ve zes ex tre ma men te 

con cor ri dos e dis pu ta dos, pos sam tam bém en con trar
ago ra uma for ma de re co nhe ci men to que es ti mu le o
seu tra ba lho e a sua atu a ção.

De i xo aqui es sa su ges tão. Enten do que o nos so
Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, tem
to da a con di ção pes so al e fun ci o nal pa ra le var a su -
ges tão de se dis cu tir um re a jus te ge ral pa ra o fun ci o -
na lis mo pú bli co, in de pen den te men te da ca te go ria a
que per ten cem e o Po der que in te gram. Se ria mu i to
ma is jus to, e a so ci e da de ve ria is so co mo uma ma ni -
fes ta ção de equi lí brio e des pren di men to; ve ria que os
che fes de Po de res re u ni dos ali não es ta ri am ape nas
es ta be le cen do te tos que se ri am al can ça dos de ma -
ne i ra a con fi gu rar na prá ti ca re a jus tes sa la ri a is pa ra
es sa ou aque la ca te go ria. É a su ges tão que tra go a
es ta Ca sa co mo fru to de al gu ma re fle xão pes so al em
fun ção do no ti ciá rio e do sen ti men to que va mos cap -
tan do da opi nião pú bli ca, pe las ma ni fes ta ções na im -
pren sa, em con ver sas. Enfim, é o que es ta mos ven do
e ou vin do di a ri a men te co mo um es pé cie de per ple xi -
da de da so ci e da de di an te do de ba te e da dis cus são
que se es tá tra van do em re la ção ao te ma do te to sa la -
ri al. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) ––
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Pe dro Si mon.
(Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa
He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do -
ra.) – Sr. Pre si den te, Srs. e Srªs Se na do ras, o que me
traz à tri bu na na tar de de ho je é um te ma sus ci ta do na 
opi nião pú bli ca di an te das de cla ra ções de D. Ni céa
Pit ta, mas, de for ma mu i to es pe ci al, que ro tra tar da
ques tão dos pre ca tó ri os re la ci o na dos ao meu que ri do 
Esta do das Ala go as.

Sur pre en deu-nos a to dos ala go a nos uma de ci -
são da Jus ti ça Fe de ral do Rio de Ja ne i ro con de nan do 
Ala go as a res ga tar sua dí vi da mo bi liá ria de R$867
mi lhões. De fato, a con de na ção não é a Ala go as; de
fato, a Jus ti ça Fe de ral con de na a União a re fi nan ci ar
a dí vi da mo bi liá ria de Ala go as. E quan do se diz “con -
de no a União”, “con de no o Esta do de Ala go as” – e
como es sas ins ti tu i ções não são dis cos-voadores –,
quem aca ba con de na do a pa gar a con ta é o povo bra -
si le i ro. Não os se nho res se na do res, os gran des em -
pre sá ri os, as gran des per so na li da des do po der
po lí ti co e eco nô mi co; quem re al men te paga a con ta
des ses pro ces sos de ro la gem da dí vi da é a gi gan tes -
ca ma i o ria do povo bra si le i ro, es pe ci al men te os mais
mi se rá ve is, aque les que, sem pre, quan do se cor tam
or ça men tos, vêem os cor tes na sa ú de, na edu ca ção,
na agri cul tu ra, na se gu ran ça pú bli ca, e nun ca na que -
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les mon tan tes re la ci o na dos ao pa ga men to dos ju ros
e ser vi ços da dí vi da.

E aí re lem bra mos a ques tão da CPI dos Pre ca tó -
ri os. É de co nhe ci men to des ta Casa – até por que a
CPI dos Pre ca tó ri os foi re a li za da aqui – o re la tó rio
apre sen ta do pelo Se na dor Re quião, apro va do na CPI
pre si di da pelo Se na dor Ber nar do Ca bral. De acor do
com o re la tó rio da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to, 
hou ve uma prá ti ca com pro va da de cri mes, des de a
mon ta gem do que fi cou cor re ta men te cha ma do pela
opi nião pú bli ca de gol pe dos pre ca tó ri os. Esta vam lá
no re la tó rio da CPI to dos os de li tos e suas au to ri as,
que fo ram de vi da men te, far ta men te apre sen ta dos à
opi nião pú bli ca: pe cu la to, pre va ri ca ção, fal si da de ide o -
ló gi ca, cri me do co la ri nho bran co, en fim, tudo.

No caso es pe cí fi co de Ala go as, Se na dor Amir
Lan do, além do re la tó rio da Co mis são Par la men tar de 
Inqué ri to da Assem bléia Le gis la ti va do meu Esta do –
de que tive a opor tu ni da de de par ti ci par como De pu -
ta da – hou ve tam bém uma im por tan te par ti ci pa ção
do Mi nis té rio Pú bli co es ta du al, na pes soa do Pro cu ra -
dor Dr. Luís Car na ú ba. Além des sa co mis são de in -
qué ri to que tam bém apu rou to dos es ses cri mes, as
au to ri as, hou ve uma ação po pu lar apre sen ta da por
al guns com pa nhe i ros do PT, pelo ad vo ga do Eve ral do
Pa tri o ta, dan do con ta da nu li da de do pro ces so; hou ve 
uma ação ci vil pú bli ca do Mi nis té rio Pú bli co es ta du al,
para con de nar os res pon sá ve is ao res sar ci men to dos 
pre ju í zos ca u sa dos aos co fres pú bli cos; hou ve uma
ação pe nal con tra os en vol vi dos no Su pe ri or Tri bu nal
de Jus ti ça, que, por sua vez, en vi ou a ação à Jus ti ça
ala go a na, onde os acu sa dos se rão pro ces sa dos e jul -
ga dos pe nal men te.

O Po der Ju di ciá rio de Ala go as aca tou a de ci são
do juiz Dr. Ma nu el Ca val can ti de Mel lo e de cre tou a
nu li da de do pro ces so fra u du len to. Daí, para sur pre sa
de to dos nós, os ban cos, as cor re to ras e as em pre i te i -
ras re cor re ram da de ci são da Jus ti ça de Ala go as ao
STJ e ao STF, ques ti o nan do a com pe tên cia da jus ti ça
ala go a na para de ci dir so bre dí vi da mo bi liá ria. Por sua 
vez, tan to o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral quan to o Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça re co nhe ce ram a le gi ti mi da de
da jus ti ça ala go a na. 

De po is de todo esse pro ces so, sur pre en de-nos
uma de ci são da Jus ti ça Fe de ral do Rio de Ja ne i ro,
fato no mí ni mo inu si ta do, por que ima gi ná va mos que
uma ação po pu lar que ti nha sido jul ga da pela Jus ti ça
de Ala go as atra ís se para si to das as de man das ju di ci -
a is en vol ven do a mes ma ca u sa e os mes mos au to res. 
Entre tan to, os au to res da ação – os ban cos, as em -
pre i te i ras e as cor re to ras – ma qui a ram a ação in ten ta -
da por eles mes mos jun to à Jus ti ça do meu Esta do;

ação essa que já ti nha sido der ro ta da tan to pelo
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça quan to pelo Su pre mo Tri -
bu nal Fe de ral. Com o ar gu men to dado pelo Se na do
Fe de ral, ma qui a ram a ação. A ju í za ale gou, aca tan do
os ar gu men tos dos ban cos, das cor re to ras e das em -
pre i te i ras, que “a com pra dos tí tu los fora efe tu a da
com toda li su ra, de acor do com as dis po si ções le ga is
e re gu la men ta res vi gen tes, bem como as re gras de
mer ca do”. Argu men ta ain da a Jus ti ça que a na tu re za
da re la ção ju rí di ca es ta be le ci da está su je i ta às re gras 
le ga is de di re i to pri va do, ni ve lan do-se o Esta do de
Ala go as em tal ne gó cio a um par ti cu lar e ca ben -
do-lhe, por con se guin te, a obri ga ção de res ti tu ir aos
in ves ti do res os va lo res pa gos e a re mu ne ra ção ajus -
ta da.

Con ver sa va há pou co com nos so que ri do com -
pa nhe i ro ilus tre Se na dor Amir Lan do. Até en tão to dos
ima gi ná va mos que ca bia ao Esta do, em no me do in te -
res se pú bli co, o po der pra ti ca men te re al de rom per, in -
clu si ve uni la te ral men te, qual quer acor do ou con tra to
que le se o in te res se pú bli co. O que eu ima gi na va tam -
bém é que atos ile ga is não ge ra vam di re i tos, po is
quan do se jul ga qual quer ação de ser vi do res pú bli cos,
ime di a ta men te se re pe te a fra se: “atos ile ga is não ge -
ram di re i tos”. E ago ra atos ile ga is aca ba ram ge ran do
di re i tos. De re pen te o di re i to pas sou a ser ma i or em
fun ção de um pro ces so fra u du len to com ba ses imo ra is 
e ab so lu ta men te in sus ten tá ve is ju ri di ca men te. O ma is
in te res san te é que o ar gu men to uti li za do pa ra con de -
nar a União a re fi nan ci ar a dí vi da mo bi liá ria de Ala go as 
é o prin cí pio da iso no mia com o que ocor reu com São
Pa u lo. Pa la vras da ju í za: “Ten do o Se na do au to ri za do o 
re fi nan ci a men to das dí vi das de São Pa u lo por ques -
tões ob vi a men te po lí ti cas, le gi ti mou (ain da que se pos -
sa con de nar tal atu a ção) os tí tu los re gu lar ou
ir re gu lar men te emi ti dos por en ti da des. Assim, por que
não es ten der idên ti co be ne fí cio àque les con tri bu in tes
mu i to pro va vel men te dis per sos pe lo Pa ís, re fi nan ci an -
do, tam bém, as Le tras de Ala go as?”

Aí eu me lem brei das dis cus sões ha vi das aqui
no Se na do, quan do da ini ci a ti va des ta Casa de al te rar 
a Re so lu ção nº 78, na qual se cri ou a pos si bi li da de
con cre ta de le gi ti mar os tí tu los emi ti dos pela Pre fe i tu -
ra de São Pa u lo. To dos lem bram o ar gu men to usa do
na épo ca. Lem bro-me de que eu dis se nes ta Casa
que aqui lo era uma gi gan tes ca es cu lham ba ção, e o
Pre si den te do Se na do in clu si ve fi cou mu i to cha te a do
com o ter mo uti li za do. Nós, nor des ti nos, sa be mos
que es cu lham ba ção não é ne nhum ter mo chu lo, não
é ne nhum ter mo de ba i xo ca lão; é ape nas uma for ma
sim pló ria de a po pu la ção iden ti fi car um ato que é imo -
ral e in cons ti tu ci o nal. Por tan to, um ato imo ral, que
con tra ria a or dem ju rí di ca vi gen te, que con tra ria a le -
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gis la ção vi gen te, para nós, nor des ti nos, é ca rac te ri za -
do como es cu lham ba ção.

O que se dis cu tiu aqui? To dos lem bram o ar gu -
men to, to dos lem bram, por que a dis cus são ocor reu
no ano pas sa do nes ta Casa. O ar gu men to era o de
que o Ban co do Bra sil ti nha de pos si bi li tar a ro la gem
da dí vi da de São Pa u lo, por que se não ele que bra va,
por que ha via com pro me ti do todo seu pa tri mô nio de
pra ti ca men te R$10 mi lhões para co lo car nas suas
Car te i ras um pro ces so fra u du len to dos tí tu los de São
Pa u lo. Ago ra, essa mes ma ope ra ção, que foi le gi ti ma -
da por esta Casa, abre as por tas para es ta be le cer
tam bém, pelo prin cí pio da iso no mia, uma aber ra ção,
que é a de ga ran tir a le gi ti mi da de do pro ces so das Le -
tras de Ala go as.

E por que faz isso? Por que o Go ver no Fe de ral
le gi ti mou esse pro ces so fra u du len to. O Go ver no Fe -
de ral já man dou para a Co mis são de Assun tos Eco -
nô mi cos – já está na Casa – o pro ces so da ro la gem
da dí vi da de São Pa u lo. Por tan to, um pro ces so com
ba ses imo ra is, ab so lu ta men te in sus ten tá ve is ju ri di ca -
men te, é, de acor do com o ve lho en ten di men to de
que o cri me com pen sa, le gi ti ma do pelo Go ver no Fe -
de ral e en tre gue a esta Casa, como fez tam bém em
re la ção a Per nam bu co.

É exa ta men te por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, que esta Casa pre ci sa dar res pos tas à so -
ci e da de. Res pos tas que esta Casa não teve co ra gem
de dar quan do não apro vou o re que ri men to do Se na -
dor Osmar Dias, no qual se bus ca va iden ti fi car os pos -
su i do res fi na is des ses tí tu los, os va lo res que es ta vam
dis po ni bi li za dos por pos su i dor fi nal e ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras, bem como as cor re to ras que ti nham se en vol vi -
do di re ta men te nes sas ope ra ções. O Se na do não teve
a co ra gem po lí ti ca de apro var esse re que ri men to. A
base go ver nis ta, cer ta men te por ori en ta ção do pró prio
Go ver no, ne gou-se a apro var tal re que ri men to. Ago ra a 
de ci são deve ser to ma da pela Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. Cabe a ela a res pon sa bi li da de de aca tar
ou não aqui lo que o Go ver no Fe de ral já le gi ti mou.
Aque le pro ces so fra u du len to foi le gi ti ma do pelo Go ver -
no Fe de ral a par tir do mo men to em que o Ban co Cen -
tral en ca mi nhou ao Se na do o pro ces so de ro la gem da 
dí vi da de São Pa u lo.

Exa ta men te por isso, Sr. Pre si den te, en ten de -
mos que as de cla ra ções no sen ti do da pos si bi li da de
de cri ar uma nova CPI Mis ta não são va zi as, por que
esta Casa, in clu si ve como par te des se pro ces so, tem
de res pon der à so ci e da de o que acon te ceu de po is da
CPI dos pre ca tó ri os. O que acon te ceu de po is do re la -
tó rio apre sen ta do pelo Se na dor Ro ber to Re quião,
que foi apro va do pela Co mis são? O que ocor reu com

to dos os Esta dos que, con for me foi mos tra do à
opi nião pú bli ca, fi ze ram um pro ces so fra u du len to?
Fo ram iden ti fi ca dos cri mes de pe cu la to, de pre va ri ca -
ção, de fal si da de ide o ló gi ca, de co la ri nho bran co etc.
E o que acon te ce hoje? O Go ver no Fe de ral le gi ti ma
um pro ces so fra u du len to dan do as ga ran ti as le ga is
que ele não teve em ne nhum ou tro mo men to.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Se na do ra
He lo i sa He le na, V. Exª con ce de-me um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – No bre Se na -
do ra He lo i sa He le na, V. Exª, com bri lho e emo ção, tra -
ta de um tema que hoje vol ta, com es tré pi to, à
im pren sa na ci o nal. V. Exª tem toda a ra zão: esse é um 
ca pí tu lo que, em bo ra in ves ti ga do por uma CPI, pos -
sui mu i tos pon tos obs cu ros que pre ci sam ser elu ci da -
dos para que se pos sa pu nir os que au fe ri ram
van ta gens ilí ci tas com a emis são de tí tu los para pa -
ga men to dos pre ca tó ri os. O as sun to é abor da do não
de for ma di dá ti ca, como V. Exª faz nes te mo men to,
mas com um amar go teor de frus tra ção e, por ou tro
lado, em um pa co te que em bru lham mu i tos as pec tos.
Apro ve i tan do o bri lhan te dis cur so de V. Exª, que ro di -
zer que o pro ces so pos sui três ba ses. Em pri me i ro lu -
gar es tão os Esta dos e os Mu ni cí pi os que, re al men te,
de ti nham um es to que de pre ca tó ri os. Em se gun do lu -
gar, o Ban co Cen tral, a quem ca bia fis ca li zar. A Cons -
ti tu i ção ape nas au to ri za va a emis são dos tí tu los, que
nada mais sig ni fi ca do que a bus ca de di nhe i ro no
mer ca do; um em prés ti mo que Esta dos e Mu ni cí pi os
po de ri am fa zer sob o li mi te do va lor dos pre ca tó ri os.
Ca bia ao Ban co Cen tral fis ca li zar, mas os pro ces sos
pas sa ram em bran cas nu vens e de ma ne i ra fra u du -
len ta, como a CPI de mons trou. No en tan to, nin guém
do Ban co Cen tral foi cha ma do para res pon der so bre
essa cul pa ou essa imen sa fra u de que acon te ceu. O
Ban co Cen tral pas sa a uma ou tra ins tân cia de fis ca li -
za ção, o Se na do Fe de ral, e nin guém le van tou qual -
quer sus pe i ta con tra o Se na do, mas cer ta men te
po de ria ter ha vi do al guns atos ilí ci tos pra ti ca dos por
aque les que são res pon sá ve is pelo se tor, es pe ci al -
men te na CAE. Hoje, to dos vêem que al guns no mes
são ci ta dos – e não que ro aqui me re fe rir, de ma ne i ra
ne nhu ma, a que os pre ca tó ri os en vol ve ram Se na do -
res; mas, de re pen te, tudo pode vol tar à tona, haja vis -
ta que, na épo ca, esse pon to não foi de vi da men te
ex pli ci ta do. Ora, quem es con de uma par te da in ves ti -
ga ção não che ga aos res pon sá ve is, àque les que re al -
men te ex tra í ram van ta gens ilí ci tas, des de os
pri me i ros com pra do res, os cha ma dos “la ran jas”,
aque las em pre sas que se fa vo re ce ram fa zen do as
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pri me i ras com pras, as cor re to ras, as sub cor re to ras –
e al gu mas se quer ti nham o ca rá ter, a di men são e a
es ta tu ra ins ti tu ci o nal ne ces sá ri os –; e de po is, evi den -
te men te, os com pra do res fi na is, aque les que ad qui ri -
ram os tí tu los por va lo res bem su pe ri o res àque les
pa gos aos Esta dos e Mu ni cí pi os. Essa van ta gem,
esse del ta, o que se cha mou à épo ca de “ca de ia da
fe li ci da de”, ao meu ver, foi exa ta men te a par te da lo -
cu ple ta ção, da rou ba lhe i ra, sen do que nin guém es -
cla re ceu quem ga nhou com es sas van ta gens. Foi o
rato que roeu?! Este é o pon to: ou elu ci da mos e des -
co bri mos quem são os res pon sá ve is, ou esse ca pí tu -
lo dos pre ca tó ri os mar cha rá. O Se na do e o Go ver no
Fe de ral têm con va li da do es sas ope ra ções, e, hoje,
pra ti ca men te, abriu-se a por ta. Qu an do se vo tou eu
le van tei a ques tão de que se es ta va abrin do a por ta
não ape nas para a si tu a ção de São Pa u lo, mas para
todo o es cân da lo dos pre ca tó ri os. A por ta está aber ta; 
só não en tra quem não quer. Lem bran do o car na val,
so bre tu do o de Per nam bu co, onde a le tra do fre vo diz
que “só não vai quem não quer”. Mu i to obri ga do,
Exce lên cia.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Amir Lan do.
Pen so re al men te que es ta Ca sa de ve dar uma res -
pos ta à so ci e da de em du as ques tões. Co mo V. Exª le -
van ta, a CAE, efe ti va men te, tem per mi ti do que o
Go ver no Fe de ral, er ro ne a men te, le gi ti me um pro ces -
so fra u du len to. Esta Ca sa tem, co mo ta re fa no bre, fis -
ca li zar os atos do Po der Exe cu ti vo. Esta Ca sa pre ci sa
ex pli car à so ci e da de por que es ta be le ceu de li tos, cri -
mes, ir re gu la ri da des de de ter mi na das per so na li da -
des po lí ti cas nu ma CPI e por que, ao mes mo tem po
em que fez is so, per mi te que o Go ver no Fe de ral le gi ti -
me uma ope ra ção fra u du len ta. O Go ver no Fe de ral es -
tá, po is, le gi ti man do uma ope ra ção fra u du len ta. Nós,
do Se na do, que te mos co mo ta re fa no bre fis ca li zar os 
atos do Po der Exe cu ti vo, efe ti va men te es ta mos nos
omi tin do, tra ba lhan do co mo cúm pli ces di an te de uma
ope ra ção fra u du len ta, a fim de en co brir ou tra ope ra -
ção fra u du len ta, imo ral e ab so lu ta men te in sus ten tá -
vel ju ri di ca men te, co mo a que tra ta da ro la gem da
dí vi da, in clu in do os pre ca tó ri os.

Eu não gos ta ria, Sr. Pre si den te, de en trar em to -
dos os de ta lhes a res pe i to das de nún ci as fe i tas pela
Srª Ni céa Pit ta; aliás, de fato, a gran de dis cus são que
to mou con ta da Na ção bra si le i ra foi me nos as de cla -
ra ções da das do que o ins tru men to uti li za do para
pos si bi li tar que es sas che gas sem às ca sas de mi -
lhões de bra si le i ros.

Com cer te za, o que mais sur pre en deu e ge rou
co men tá ri os nos sub ter râ ne os da po lí ti ca fo ram me -
nos as de cla ra ções do que o fato de a Rede Glo bo, a
ma i or es tru tu ra de co mu ni ca ção do Esta do, es tar

pos si bi li tan do que de nún ci as en vol ven do in clu si ve
gran des per so na li da des da po lí ti ca na ci o nal fos sem
ve i cu la das.

É evi den te que es sas de nún ci as se rão apu ra -
das, quer seja com a pos si bi li da de de cri a ção de uma
CPI Mis ta do Con gres so Na ci o nal, para re vi si tar a
ques tão fra u du len ta dos pre ca tó ri os, quer seja pela
ins ti tu i ção de uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri -
to na Câ ma ra de Ve re a do res de São Pa u lo, ou ain da,
pelo Con se lho de Éti ca do Se na do Fe de ral.

To da via, en quan to es ta be le ce mos as ins tân ci as 
nas qua is a dis cus são deva ser de sen vol vi da, eu não
po de ria, Sr. Pre si den te, de i xar de re gis trar na Casa o
meu pro tes to di an te das de cla ra ções do Sr. Pre si den -
te do Se na do no sen ti do de des le gi ti mar as de nún ci -
as fe i tas pela Srª Ni céa Pit ta.

É evi den te que as de nún ci as se rão apu ra das nas 
ins tân ci as de de ci são, nos fó runs em que efe ti va men te 
de vem ser ana li sa das. Entre tan to, é inad mis sí vel que o 
Pre si den te do Con gres so Na ci o nal se di ri ja a uma mu -
lher que lhe fez uma acu sa ção pú bli ca cha man do-a de
pros ti tu ta. Qu e ro, po is, que fi que re gis tra do o meu pro -
tes to! O Pre si den te do Se na do não re pre sen ta ape nas 
S. Exª, mas as mu lhe res e os ho mens que com põem
es ta Ca sa. Não me sin to re pre sen ta da quan do o Pre si -
den te do Con gres so Na ci o nal se pro nun cia de tal for -
ma. Que S. Exª se di ri ja com in dig na ção di an te de
qual quer de nún cia é com pre en sí vel. A in dig na ção de -
ve exis tir di an te da acu sa ção, ja ma is as su min do uma
con du ta pre con ce i tu o sa, ma chis ta, con ser va do ra,
des qua li fi ca da, atri bu in do a uma mu lher o tí tu lo de
pros ti tu ta por ter fe i to uma de nún cia. Que S. Exª res -
pon da às de nún ci as fe i tas com in dig na ção, que qual -
quer pes soa po de ter, ja ma is uti li zan do-se de um
com por ta men to des qua li fi ca do co mo es se.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me per mi te um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
do ra He lo i sa He le na, pro cu ra rei ser bre ve até por que
tam bém pre ten do tra tar do as sun to que V. Exª le van -
ta, no fi nal da tar de, quan do fi zer meu pro nun ci a men -
to. Em pri me i ro lu gar, res sal to uma das afir ma ções de 
V. Exª em que dis se que o re la tó rio da CPI dos Pre ca -
tó ri os se cons ti tu iu num tra ba lho ex tre ma men te sé rio, 
em que hou ve o em pe nho, o es for ço, a in te li gên cia, a
ca pa ci da de, com a de di ca ção to tal ali con subs tan ci a -
da do Se na dor Ro ber to Re quião, que foi ex tre ma -
men te ri go ro so du ran te to do o tra ba lho da CPI dos
Pre ca tó ri os e na sua con clu são. E fo ram en ca mi nha -
dos ao Mi nis té rio Pú bli co to dos os fa tos gra ves, ob je -
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tos da ave ri gua ção, e as res pon sa bi li da des;
ve ri fi ca ram-se qua is os tí tu los emi ti dos com os re cur -
sos uti li za dos pa ra ou tras fi na li da des que não o pa ga -
men to dos pre ca tó ri os pa ra di ver sas Uni da des da
Fe de ra ção e Mu ni cí pi os, den tre os qua is o Esta do de
Ala go as e o Mu ni cí pio de São de Pa u lo. E is so foi en -
ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli co, que cum priu o seu
de ver e for mu lou as de nún ci as. No ca so do Mu ni cí pio
de São Pa u lo, in clu si ve, o pró prio Pre fe i to Cel so Pit ta, 
em pri me i ra ins tân cia, foi ob je to de con de na ção; re -
cor reu, e is so ain da es tá sen do ob je to de exa me pe la
Jus ti ça. Ain da há um tra ba lho sen do re a li za do pe la
Pro cu ra do ria do Esta do de São Pa u lo, no Rio de Ja -
ne i ro, em Per nam bu co e em Ala go as. À me di da que o
no ti ciá rio, in clu si ve da pró pria Re de Glo bo, não dis se
is so com mu i ta cla re za, nós pre ci sa mos aqui fa zê-lo.
Pa re ce que o De pu ta do Mi ro Te i xe i ra, ao pro por a re a -
li za ção de uma CPI so bre os pre ca tó ri os, não leu o re -
la tó rio, po is fez afir ma ções co mo se o Se na do
Fe de ral não ti ves se re a li za do um tra ba lho sé rio e bem 
fe i to so bre os pre ca tó ri os. Uma co i sa é o que aqui foi
re a li za do, con clu í do e en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú -
bli co; ou tra co i sa é aqui lo que o Go ver no Fe de ral e a
pró pria Jus ti ça têm fe i to. Há um ou tro as pec to mu i to
im por tan te, qual se ja, a re ne go ci a ção dos tí tu los do
Mu ni cí pio de São Pa u lo, que es tão sen do ob je to de
de ci são, nos pró xi mos di as, pe lo Se na do Fe de ral.
Estra nha men te, o Mi nis té rio da Fa zen da ace i tou que
es ses tí tu los fos sem re ne go ci a dos por trin ta anos,
quan do aque les que têm ir re gu la ri da des quan to à
emis são e uti li za ção dos se us re cur sos, de acor do
com o que o pró prio Se na do ha via de ci di do an te ri or -
men te, não po de ri am ser ob je to de ne go ci a ção por
trin ta anos. Essa é uma de ci são mu i to im por tan te que
a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e o Ple ná rio do
Se na do de ve rão to mar nos pró xi mos di as. O de po i -
men to da Srª. Ni céa Pit ta cons ti tui-se em al go de ex -
tra or di ná ria im por tân cia po lí ti ca. Não é à toa,
Se na do ra He lo i sa He le na, que, ao sa ir às ru as ho je
de ma nhã, na ci da de de São Pa u lo, em to dos os lu ga -
res, na es qui na mes mo da mi nha rua, em ou tros
quar te i rões, num pon to de ôni bus, num pon to de tá xi,
to das as pes so as me pa ra ram pa ra co men tar da im -
por tân cia das re ve la ções da Srª Ni céa Pit ta so bre o
com por ta men to do Pre fe i to Cel so Pit ta e dos ve re a -
do res. Se gun do ela, mu i tos da que les que cons ti tu em
a ba se do Pre fe i to Cel so Pit ta aca ba ram ace i tan do
pre sen tes e pa ga men to em di nhe i ro pa ra vo tar por
con clu sões de in te res se do Pre fe i to e pa ra que S. Exª
não fos se im pe di do. Ela fez re ve la ções so bre o pro ce -
di men to de um dos ex-Se na do res des ta Ca sa, o Se -
na dor Gil ber to Mi ran da, so bre di ver sos ou tros
as sun tos e, in clu si ve, re la ti va men te ao pró prio. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Emi -
nen te Se na dor Edu ar do Su plicy, V. Exª está de vi da -
men te ins cri to e po de rá se re por tar a esse as sun to
pos te ri or men te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Vou
ape nas con clu ir em re la ção ao que a Se na do ra He lo i -
sa He le na men ci o nou. No epi só dio re la ti vo à re vis ta
IstoÉ,  o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, nos so
Pre si den te, re a giu de ma ne i ra mu i to brus ca e que po -
de ser con si de ra da ofen si va. V. Exª cha mou a aten ção 
pa ra es se fa to, in clu si ve pe la im pren sa, di zen do que
ca be ria um ou tro ti po de pro ce di men to. Des sa vez, o
Se na dor Antô nio Car los Ma ga lhães re a giu de uma
ma ne i ra que eu tam bém não re co men da ria. V. Exª,
co mo mu lher, ao cha mar a aten ção so bre o pro ce di -
men to do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, con tri -
bui pa ra com o Pre si den te do Se na do. S. Exª pre ci sa
es tar cons ci en te de que V. Exª, co mo mu lher e Se na -
do ra, ao di zer aqui que o pro ce di men to de le de ve ser
ou tro, di an te de uma ob ser va ção co mo a fe i ta pe la Srª 
Ni céa Pit ta, es tá con tri bu in do pa ra que pen se na me -
lhor ma ne i ra de re a li zar a sua de fe sa, e não com ofen -
sas à mu lher, à mãe bra si le i ra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª. 

Se na dor Car los Pa tro cí nio, sei da de li ca de za de 
V. Exª, per mi tin do que eu per ma ne ça na tri bu na qua -
se o do bro do tem po. Ape lo mais uma vez a esta Casa 
que não se tor ne mais cúm pli ce do que já está sen do,
di an te da le gi ti mi da de que está sen do dada pelo Go -
ver no Fe de ral a um pro ces so fra u du len to, imo ral e in -
sus ten tá vel ju ri di ca men te.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta -
ni lha.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
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 à
tri bu na, nes ta tar de, para ma ni fes tar a mi nha in dig na -
ção em re la ção a uma cor res pon dên cia re cen te men -
te en de re ça da ao Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res
do Bra sil e, por seu in ter mé dio, a di ver sos ór gãos bra -
si le i ros, in clu si ve Mi nis té ri os, pela So ci e da de Ho lan -
de sa para a Na tu re za e o Meio Ambi en te. Peço que
este ex pe di en te seja trans cri to na ín te gra nos Ana is
do Se na do. Levo ao co nhe ci men to dos no bres Pa res
o ob je to da men sa gem a que me re fi ro.

Diz o ti tu lar da So ci e da de Ho lan de sa pela Na tu -
re za e Meio Ambi en te, em ex pe di en te en vi a do ao Mi -
nis tro Luiz Fe li pe Lam pre ia:

“Em nome das or ga ni za ções afins pro -
ve ni en tes dos pa í ses do no ro es te eu ro peu,
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a So ci e da de Ho lan de sa pela Na tu re za e o
Meio Ambi en te gos ta ria de ex pres sar sua
mais pro fun da pre o cu pa ção com a atu al po -
lí ti ca bra si le i ra re fe ren te à pro du ção de soja
e seu trans por te para a Eu ro pa. Enten de -
mos que o Go ver no bra si le i ro pla ne ja au -
men tar a pro du ção de soja e está pre pa ran -
do di ver sas hi dro vi as para trans por tá-la
para ci da des como Rot ter dam e Antu ér pia,
na Eu ro pa.

Gos ta ría mos de apon tar que a ex pan -
são da pro du ção da soja bra si le i ra pode es -
tar sen do fe i ta em mo men to ino por tu no,
pois ob ser va mos que a Eu ro pa deve di mi -
nu ir sua im por ta ção de soja nos pró xi mos
anos. Ao mes mo tem po, o au men to da pro -
du ção agrí co la, as sim como a cri a ção de
no vas vias flu vi a is e o apro fun da men to e
alar ga men to dos rios Ara gua ia, To can tins,
Pa ra guai, Pa ra ná e Rio das Mor tes ca u sa -
rão des tru i ção em mas sa da bi o di ver si da de
das cul tu ras in dí ge nas e das re ser vas ali -
men tí ci as de doze mil ín di os. No fi nal, o sal -
do pode mos trar mais per das que ga nhos.
Por tan to, nós lhe pe di mos que re con si de re
seus pla nos de au men tar a pro du ção e ex -
por ta ção de soja.”

E con ti nua, Sr. Pre si den te, fa zen do a de fe sa
des se pon to de vis ta e faz mais al gu mas as ser ti vas
que eu gos ta ria de men ci o nar: 

Em re su mo, es pe ra mos que um dos
ma i o res com pra do res de soja do mun do, a
União Eu ro péia, re du za subs tan ci al men te
suas im por ta ções du ran te os pró xi mos
anos. Por con se guin te, nos per gun ta mos se 
os in ves ti men tos em hi dro vi as e na ex pan -
são da pro du ção de soja no Bra sil se ba se i -
am em ava li a ções só li das quan to a sua vi a -
bi li da de eco nô mi ca. 

Com re fe rên cia aos im pac tos ne ga ti vos da bi o -
di ver si da de da cul tu ra in dí ge na, as si na la:

So mos in for ma dos por or ga ni za ções
am bi en ta lis tas e in dí ge nas no Bra sil que os
efe i tos eco ló gi cos da ca na li za ção dos rios
men ci o na dos e a ex pan são da mo no cul tu ra
da soja (em al gu mas áre as ca u san do des -
ma ta men tos) se rão mu i to sé ri os. Em di ver -
sas áre as de alta pri o ri da de para a pro te ção 
da bi o di ver si da de de ma mí fe ros, vár ze as e
vida aquá ti ca ha ve rá adap ta ções de cur sos
d’água.

A hi dro via do Su do es te (Pa ra -
ná-Paraguai), por exem plo, po de rá di mi nu ir
o vo lu me dos rios em 25%. A área ame a ça -
da en tre o cer ra do (sa va na tro pi cal) e a flo -
res ta ama zô ni ca tem um al tís si mo grau de
bi o di ver si da de por qui lô me tro qua dra do. O
cer ra do, co brin do 2,9 mi lhões de qui lô me -
tros qua dra dos, tem sido ví ti ma da rá pi da
ex pan são de plan ta ções de soja du ran te as
úl ti mas dé ca das, mas ain da as sim pos sui
cer ca de 10.000 es pé ci es de plan tas, in clu -
in do 420 es pé ci es de ár vo res, 400 es pé ci es
de aves e di ver sas es pé ci es de plan tas me -
di ci na is. Sa be mos que há pla nos para a ex -
pan são da soja no cer ra do. Te mos in for ma -
ção de que a pro du ção agrí co la to tal no cer -
ra do (20 mi lhões de to ne la das em 1990) au -
men ta rá para 98 mi lhões de to ne la das até
2010. Esta mos pre o cu pa dos com as con se -
qüên ci as. 

E, mais:

Os mais di re ta men te atin gi dos pela
cons tru ção da hi dro via se rão os po vos in dí -
ge nas e ri be i ri nhos, que de pen dem da fa u -
na e flo ra do rio para sua so bre vi vên cia e
das águas lim pas dos rios para con su mo e
hi gi e ne.

Fi na li za da se guin te for ma:

Com base no aci ma des cri to, pro tes ta -
mos con tra a abor da gem ado ta da pelo Go -
ver no bra si le i ro no que con cer ne ao pla ne ja -
do au men to no co mér cio da soja com os pa -
í ses eu ro pe us, pe los con se qüen tes im pac -
tos ne ga ti vos re sul tan tes para a bi o di ver si -
da de bra si le i ra, o meio am bi en te e as po pu -
la ções in dí ge nas. Atra vés des ta car ta e por
ou tros me i os, di vul ga re mos es tas in for ma -
ções aos nos sos pró pri os go ver nos, im por -
ta do res de soja bra si le i ra na Eu ro pa, e à
União Eu ro péia (Co mis são e Par la men to).
De man da re mos que os nos sos Go ver nos
ajam de for ma mais apro pri a da em re la ção
ao Go ver no bra si le i ro. Ou tras ações to ma -
das por con su mi do res eu ro pe us, or ga ni za -
ções am bi en ta lis tas e tra ba lhis tas tam bém
de vem sur gir, o que in flu en ci a rá as ne go ci a -
ções em an da men to en tre o Mer co sul e a
União Eu ro péia.

Para não men ci o nar todo o tex to do ex pe di en -
te, Sr. Pre si den te, aca bei omi tin do um tre cho que
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con si de ro im por tan te, quan do a so ci e da de re ve la
que a pre o cu pa ção da im por ta ção de soja pe los pa í -
ses eu ro pe us é em ra zão de a soja ser uti li za da
para o con su mo hu ma no, mas, em lar ga es ca la,
para o con su mo de ani ma is, e que es ses ani ma is
têm pro du zi do um vo lu me enor me de de je tos, e os
Go ver nos dos pa í ses eu ro pe us não es tão sa ben do
o que fa zer com es ses es tru mes.

Diz as sim:

A soja bra si le i ra é uti li za da, na Eu ro pa
prin ci pal men te, em ali men tos pro ces sa dos
(óle os re fi na dos, para di ver sos pro pó si tos)
[aí, tudo bem, é para o con su mo hu ma no] e
ra ção para ani ma is (su í nos, aves e bo vi -
nos). Há, na Eu ro pa, uma cres cen te cons -
ciên cia e a res pon sa bi li da de por par te dos
con su mi do res e go ver nos para com o modo
como o ali men to é pro du zi do (...) Não gos ta -
mos da idéia de que para co mer mos car ne,
a bi o di ver si da de bra si le i ra e as cul tu ras in dí -
ge nas são ame a ça das [ou seja: não gos ta -
mos da idéia de que ti ra mos co mi da da
boca de ci da dãos bra si le i ros in dí ge nas, só
para ali men tar nos sos por cos e ga li nhas].

Ora, Sr. Pre si den te, que ro ma ni fes tar o meu ve -
e men te re pú dio a essa ma ni fes ta ção, por que a con si -
de ro uma in con ve ni en te e des pro po si ta da
in ter ven ção, in ter ve niên cia nas ques tões na ci o na is,
nas ques tões pu ra men te bra si le i ras. A nós, povo bra -
si le i ro, con cer ne e com pe te de ci dir o que de ve mos fa -
zer com os nos sos re cur sos na tu ra is, ou não.

Essa So ci e da de Ho lan de sa para a Na tu re za e
Meio Ambi en te cer ta men te não faz re fe rên cia, nem
bus ca na sua me mó ria os pro ce di men tos ado ta dos
pe los pro du to res dos seus pa í ses, quan do qui se ram
es ta be le cer ali um pro ces so de de sen vol vi men to que
es ta mos ten tan do, aqui e ago ra, a cus tas de in gen tes
sa cri fí ci os. E ela ima gi na que de ve re mos con ti nu ar
pri vi le gi an do a mo da li da de ro do viá ria como trans por -
te bá si co dos nos sos pro du tos, o que tem cri a do uma
con di ção di fí cil, ex tre ma men te di fí cil, para aque les
que ocu pam as re giões mais dis tan tes e iso la das des -
te País, mu i to di fe ren te do que ocor re na Eu ro pa, já
que te mos Esta dos no Bra sil que são duas, três, qua -
tro, cin co ve zes ma i o res do que vá ri os pa í ses eu ro pe -
us, e a re a li da de é to tal men te di fe ren te. Nós da qui
pre ci sa mos im ple men tar com ur gên cia, prin ci pal -
men te para os Esta dos in te ri o ra nos, do Cen tro-Oeste 
e do Nor te do Bra sil, um sis te ma de trans por te de car -
ga pe sa da à lon ga dis tân cia mais ba ra to. E por que
não uti li zar, a exem plo do que já fi ze ram ou tros pa í ses 
do mun do com su ces so, in clu si ve os eu ro pe us, as hi -

dro vi as, que são um trans por te efe ti va men te mais ba -
ra to? Como po de re mos, nos Esta dos do Mato Gros -
so, do To can tis e nos Esta dos da Re gião Nor te,
pro du zir efe ti va men te soja e ou tros pro du tos agrí co -
las, sen do que os in su mos ad qui ri dos em ou tras re -
giões mais dis tan tes aca bam che gan do a um cus to
mais ele va do, au men tan do o nos so cus to de pro du -
ção. De po is, para que pos sa mos trans fe rir, ven der os
nos sos pro du tos, co lo cá-los em qua is quer mer ca dos, 
na ci o na is ou in ter na ci o na is, uti li zan do a mo dal ro do -
viá ria, per de re mos efe ti va men te a com pe ti ti vi da de.

Não é por ou tra ra zão que es sas re giões ain da
an dam com mu i ta di fi cul da de pa ra es ta be le cer um
pro ces so vi go ro so de de sen vol vi men to. Não é por
ou tra ra zão que uma par ce la con si de rá vel de ci da -
dãos bra si le i ros, ho mens e mu lhe res, tra ba lha do res, 
so fre à min gua nes sas re giões, pe la ine xis tên cia de
uma in fra-es tru tu ra ade qua da ao apro ve i ta men to do
seu po ten ci al ex tra or di ná rio que es sas re giões têm a 
ofe re cer.

Não ace i ta mos, de for ma al gu ma, a in ter fe rên -
cia da so ci e da de ho lan de sa! Não ace i ta mos de nin -
guém! O Bra sil é au tô no mo, po den do ne go ci ar com a
Eu ro pa e com quem qui ser. Se es ta não qui ser com -
prar os pro du tos bra si le i ros, há ou tros con ti nen tes no
mun do que ren do fa zê-lo, já que a so ja é a prin ci pal
fon te co nhe ci da.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Per -
mi te V. Exª um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço V. Exª com mu i to pra zer.

O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – No -
bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, o dis cur so de V. Exª
é opor tu no por que abor da a te má ti ca de do mi na ção
exis ten te en tre o mun do de sen vol vi do e o mun do que
quer se de sen vol ver. Os pa í ses emer gen tes so frem
es sa pres são. E o Bra sil, que des co briu sua po ten ci a -
li da de e co me ça a en con trar ca mi nhos, tem si do ví ti -
ma da es pe cu la ção in ter na ci o nal, com men ti ras
in clu si ve, a res pe i to do tra to am bi en tal que dis pen sa
ao ter ri tó rio e de me di das to ma das no sen ti do de me -
lho rar a eco no mia, en fim, bus can do me lhor qua li da de
de vi da pa ra o po vo bra si le i ro. Há pou co in ven ta ram, e
a im pren sa na ci o nal di vul gou, um su pos to re la tó rio da
SAE en vol ven do des ma ta men tos na Ama zô nia, re la tó -
rio que nun ca exis tiu mas que foi can ta do em pro sa e
ver so. Ti ve a opor tu ni da de de aqui di zer que, se fos se
ver da de i ro, exis ti ria um na vio de 30 mil to ne la das a ca -
da 15 mi nu tos tra fe gan do pe lo rio Ama zo nas, o que se -
ria im pos sí vel, mas é di to co mo ver da de. Há al gum
tem po exis te a cam pa nha con tra as hi dro vi as. Por
quê? Por que o que es tran gu la va a pro du ção de grãos
no Pa ís era exa ta men te a fal ta de uma ma lha de trans -
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por tes. E a hi dro via pos si bi li ta o trans por te ba ra to pa -
ra o es co a men to da pro du ção não ape nas da so ja
co mo de to dos os grãos que o Cen tro-Oes te ia pro du -
zir. Da qui a se is, oi to anos pro du zi re mos as 98, 100
mil to ne la das de grãos na re gião do cer ra do. Va mos
por que po de mos fa zê-lo, por que po de mos pro du zir
du as sa fras anu a is e por que a nos sa so ja tem me lhor
qua li da de do que a so ja pro du zi da em ou tros pa í ses e 
tra rá ma i or ren ta bi li da de eco nô mi ca. Essa é a ame a -
ça. Assim, V. Exª co lo ca bem que é ne ces sá rio as au -
to ri da des bra si le i ras des per ta rem pa ra es sa
in tro mis são in de vi da que es tá ha ven do. Inclu si ve as
or ga ni za ções es tão sen do re ce bi das pe lo Go ver no,
até pe lo Se na do. Algu mas de las são até ter ro ris tas na 
ques tão am bi en tal. Hou ve uma de las que que ria até
fe char a re fi na ria de Du que de Ca xi as, há pou co tem -
po, no Rio de Ja ne i ro, o que é um ab sur do. Eles fa lam
por aí que es tão ti ran do co mi da da bo ca do ín dio. O
ín dio não co me so ja, V. Exª. sa be dis so. O ín dio nun ca
se in te res sou por so ja, por fe i jão, por na da dis so. O
que o ín dio co me é pe i xe, ca ça e fa ri nha de man di o ca. 
Não há es sa his tó ria. O que eles não que rem é que o
Pa ís cres ça, se de sen vol va e con cor ra no mer ca do in -
ter na ci o nal não só com os pro du tos agrí co las, mas
com ma nu fa tu ra dos, com mi ne ra is, etc. E ama nhã, se 
for mos fa zer ex plo ra ção mi ne ral, eles vêm em ci ma,
co mo já vi e ram no pas sa do. Essa his tó ria de ín dio
não tem es sa qua li da de de ín dio que eles di zem. Eles
que rem in te grar-se à ci vi li za ção; que rem os be ne fí ci -
os do pro gres so e do de sen vol vi men to; que rem fri tar
o seu pe i xe no óleo de so ja. Essa é a re a li da de. Ago -
ra, os fal sos pro te to res de ín di os, que vi vem dis so ou
de fen dem os se us in te res ses eco nô mi cos com es sa
po lí ti ca fal sa, é que es tão a pres si o nar, a in ven tar, a
men tir e a en ga nar a so ci e da de bra si le i ra. Dou me us
pa ra béns a V. Exª., por que é pre ci so que des per te -
mos pa ra a re a li da de efe ti va que exis te na ques tão
am bi en tal do Pa ís. Mu i to obri ga do.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) – É 
ver da de, Se na dor Gil ber to Mes tri nho. Essa so ci e da -
de e ou tras que pro cu ram in ter fe rir no pla ne ja men to,
no de sen vol vi men to da eco no mia bra si le i ra e no de -
sen vol vi men to do pró prio Pa ís não con fes sam os se -
us re a is pro pó si tos. Inven tam e cri am es sa ca ra pa ça
pa ra dis far çar os se us re a is pro pó si tos.

Mas na da vai im pe dir efe ti va men te que o Bra sil
su pe re su as di fi cul da des, cres ça e trans for me-se nu -
ma na ção po de ro sa, in de pen den te, pu jan te, po den do 
con tri bu ir prin ci pal men te ago ra que a de man da por
ali men to cres ce mu i to e a na tu re za foi ge ne ro sa com
o Bra sil, fez com que o Bra sil ti ves se as con di ções pri -
vi le gi a das de pro du zir. E o Bra sil vai dar es sa con tri -
bu i ção pa ra que a hu ma ni da de pos sa ver mi ti ga da

es sa ma ze la que afli ge a so ci e da de, que é a fo me. O
Bra sil vai dar es sa con tri bu i ção a des pe i to da von ta de 
da So ci e da de Ho lan de sa pa ra a Na tu re za e o Me io
Ambi en te e ou tras que te nham se us mes mos pro pó -
si tos.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
V. Exª. me per mi te um apar te?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Ouço com pra zer V. Exª.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PFL – TO) –
Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, te mo que mi nha in ter -
rup ção se ja pre ju di ci al ao ex tra or di ná rio pro nun ci a -
men to que V. Exª. faz nes ta tar de so bre uma ques tão
que con si de ra mos das ma is im por tan tes. Re cen te -
men te, o Jor nal Na ci o nal exi biu uma ma té ria que
mos tra va a fal ta de con di ção ou mes mo de co nhe ci -
men to da so ci e da de in gle sa ao li dar com a po bre za
que agre dia o ci da dão in glês ao pe dir es mo la, e que
is so era uma on da cres cen te nos pa í ses eu ro pe us.
Essa ques tão es tá di re ta men te li ga da ao te ma abor -
da do por V. Exª., por que ha ve rá um en ten di men to das 
na ções ma is de sen vol vi das de abrir se us mer ca dos,
de in te grar nos sas eco no mi as, de res pe i tar os no vos
mer ca dos e nos sa ca pa ci da de de pro du ção e de sen -
vol vi men to ou eles amar ga rão co mo já tem amar ga do 
a Fran ça, com sua his tó ria de co lo ni za ção na Áfri ca,
co mo têm amar ga do di ver sos ou tros pa í ses co lo ni za -
do res que de ter mi na ram uma sé rie de gran des pre ju í -
zos a es sas na ções, a es ses po vos, ao
mo no po li za rem as su as eco no mi as, ao amar ra rem o
seu de sen vol vi men to e ago ra pa gam da for ma ma is
per ver sa: en xer gan do a po bre za ao pe dir um pou co
das mi ga lhas da qui lo que pa ra eles são as so bras.
Mas te mos que co me mo rar o en ten di men to de que
de vem ca ir as bar re i ras im pos tas pe los Esta dos Uni -
dos ao Bra sil – is so já vem ocor ren do –, de vem ca ir as 
de ma is bar re i ras e es tas so ci e da des, nor mal men te fi -
nan ci a das pe los gran des gru pos eco nô mi cos, tam -
bém com as su as so bras, fi cam em pre gan do e
de ter mi nan do com por ta men tos a pa í ses em fran co
de sen vol vi men to, co mo é o nos so. Sin to-me or gu lho -
so, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, de ser seu co le ga
de re pre sen ta ção do Esta do do To can tins e vê-lo
abor dar aqui um te ma tão im por tan te e que sa ia des ta 
Ca sa uma res pos ta ve e men te a es ta in tro mis são in -
de vi da, à qual não nos sub me te re mos. Pa ra béns a V.
Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
No bre Se na dor, agra de ço-lhe pelo opor tu no apar te,
ci en te que sou do seu com pro mis so, do seu es for ço e
da sua luta para que o Bra sil, prin ci pal men te por in ter -
mé dio do To can tins, en con tre o ca mi nho do de sen vol -
vi men to e pos sa, efe ti va men te, dar essa con tri bu i ção, 
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no ta da men te no que se re fe re à ali men ta ção pla ne tá -
ria, como fa lei há pou co.

Re cen te men te, re a li za mos, por ini ci a ti va da
Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra e da Fe de ra -
ção da Agri cul tu ra do Esta do do To can tins, em Pal -
mas, nos sa ca pi tal, um se mi ná rio que tra ta va da
dis cus são so bre a Me di da Pro vi só ria nº 1956/47, já
re e di ta da 47 ve zes, por que é um as sun to que en se ja
a dis cus são na ci o nal, é de in te res se na ci o nal e to dos
os seg men tos da so ci e da de bra si le i ra or ga ni za da es -
tão se ma ni fes tan do a res pe i to. Não só os am bi en ta -
lis tas, mas os pro du to res, os em pre sá ri os e o pró prio
Go ver no es tão bus can do um ajus ta men to, pre ten -
dem en con trar o que há de me lhor pa ra sa tis fa zer, de
for ma ade qua da, os an se i os da so ci e da de bra si le i ra
no que diz res pe i to à re gu la men ta ção de nos so Có di -
go Flo res tal. Por es sa ra zão, a dis cus são tem si do fe i -
ta de for ma plu ral, aber ta, cla ra. É pre ci so que
evi den ci e mos a ques tão sem ge rar ques ti o na men tos.
O po vo bra si le i ro não é um pre da dor na tu ral. O ape lo
am bi en ta lis ta vem cres cen do e sua cons ciên cia vem
to man do con ta do po vo bra si le i ro. Não há na da ma is
im por tan te na bi o di ver si da de do que o pró prio ser hu -
ma no, que não po de fi car fo ra do con tex to; ao con trá -
rio: de ve ser pri vi le gi a do.

O Sr. Ra mez Te bet  (PMDB – MT) – V. Exª. me
con ce de um apar te, no bre Se na dor?

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO ) –
Ouço, com mu i to pra zer, o Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet  (PMDB – MT) – Se na dor Le -
o mar Qu in ta ni lha, vejo mu i ta pro fun di da de nas pa la -
vras de V. Exª. Enten do que seu pro nun ci a men to tem
con te ú do pa trió ti co, cí vi co. Não sei se pela gran de za
do Bra sil, se por suas pos si bi li da des eco nô mi cas, se
pelo fato de Deus ter sido ge ne ro so, de não pre ci sar -
mos con vi ver com ter re mo tos, de pos su ir mos ter ras
fér te is e pró pri as para a agri cul tu ra, para a pe cuá ria,
es ta mos as sis tin do, cada vez mais, às co mu ni da des
in ter na ci o na is vol ta rem-se con tra o Bra sil, apre sen -
tan do os mais di ver sos pre tex tos con tra o que pro du -
zi mos, quan do nos de vi am es ti mu lar. Ora são as
ONGs, as Orga ni za ções Não-Governamentais, ora
são os pró pri os pa í ses que não com pre en dem, por
exem plo, o avan ço que o País tem con di ções de fa zer
no cam po da agri cul tu ra e da pe cuá ria. V. Exª. abor da
esse as sun to com pro fun di da de, fa zen do com que eu
o cum pri men te efu si va men te. Lem bro aqui fato re cen -
te que está ocor ren do no meu Esta do e atin ge tam -
bém o Esta do de V. Exª. Mato Gros so do Sul pos sui o
ma i or re ba nho bo vi no do País. São 23 mi lhões de ca -
be ças, é fato pú bli co e no tó rio, re co nhe ci do pelo Mi -
nis té rio da Agri cul tu ra e por téc ni cos, que os
pe cu a ris tas do Esta do sem pre lu ta ram para a er ra di -

ca ção da fe bre af to sa; quan do es tá va mos pres tes a
re ce ber o cer ti fi ca do que cha ma ria de li ber ta ção, pois 
Mato Gros so do Sul se ria con si de ra do área li vre, o
que acon te ceu? Um gado vin do do Pa ra guai aden trou 
um dos Mu ni cí pi os, uma pro pri e da de do nos so Esta -
do, mais pre ci sa men te no Mu ni cí pio de Na vi raí, o que
foi um Deus nos acu da, e a eco no mia do Esta do hoje
está pa de cen do se ri a men te por fal ta de uma re a ção
efe ti va do Mi nis té rio da Agri cul tu ra. Vou ci tar um
exem plo: após esse fato, du ran te sete me ses, o re ba -
nho saiu nor mal men te do meu Esta do. Só de po is de
sete me ses o Mi nis té rio da Agri cul tu ra im pe diu a sa í -
da dos ani ma is. Ora, nes se pe río do de sete me ses,
quan tas ca be ças sa í ram do Esta do? Mais de 300 mil
ca be ças. Então, uma por ta ria brus ca diz que o gado
não pode sair, por que te mos de de mons trar à co mu ni -
da de in ter na ci o nal que es ta mos lu tan do para er ra di -
car a fe bre af to sa em nos so País. Pres são
in ter na ci o nal con fes sa, quan do há ou tras so lu ções
que, não sei por que, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra não
ado ta. Apro ve i tei a opor tu ni da de de fa zer o apar te a V. 
Exª por que, dado o con te ú do pro fun do de suas pa la -
vras na de fe sa dos in te res ses na ci o na is – vol to a re -
pe tir –, o Mi nis té rio da Agri cul tu ra terá co nhe ci men to
de seu dis cur so e, com cer te za, po de rá en ten der o
ape lo de Mato Gros so do Sul para que se en con tre
uma so lu ção, ten do em vis ta o gra ve pre ju í zo para a
eco no mia do meu Esta do. Mu i to obri ga do a V. Exª.

O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO) –
Agra de ço a V. Exª, por que sei que co mun ga com os
pro pó si tos que aqui de fen de mos, de au to no mia e in -
de pen dên cia bra si le i ra no que con cer ne à nos sa eco -
no mia in ter na. Que ha ja uma re a ção em ca de ia a
par tir des ta Ca sa, e que a so ci e da de ho lan de sa, pe la
na tu re za e pe lo me io am bi en te, cu i de dos se us ín di os 
e das su as hi dro vi as lá na Eu ro pa, por que, quan to ao
Bra sil, em nos so ter ri tó rio, da nos sa eco no mia, das
nos sas di fi cul da des, das nos sas hi dro vi as, dos nos -
sos ín di os cu i da mos nós.
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Te le fo ne: (061) 218-2694
Fax: (061) 225-4211

288 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO   2000



MESAGEM

Con for me com bi na do, por oca sião do even to re a li za do em
Pal mas em 25-2-00, es tou en vi an do a Vos sa Exce lên cia, em
ane xo, có pia da Co mu ni ca ção da So ci e da de Ho lan de sa para a
Na tu re za e o Meio Ambi en te, na qual a re fe ri da ONG exor ta o go -
ver no bra si le i ro a res trin gir o plan tio da soja as sim como o trans -
por te da mes ma por hi dro vi as o que, se gun do aque la en ti da de,
com pro me te a bi o di ver si da de e a cul tu ra in dí ge na na ci o nal.

Aten ci o sa men te,
Pa u lo L. V. Bor ges,  Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te -

ci men to.

STICHTING NATUUR EN MIEIEU

Mi nis té rio das Re la gues Exte ri o res
Luiz Fe li pe Pal me i ra Lam pre ia
Espla na da dos Mi nis té ri os – Ane xo I
70.170-900 – Bra sí lia – DF
Bra zil
Data: 14 de ja ne i ro de 2000
Re fe rên cia: JRe/GKu/Gvl/000114.06a
So bre: pro du ção de soja e hi dro vi as, ame a çan do a bi o di ver si da de 
e a cul tu ra in dí ge na

Caro Se nhor,
Em nome das or ga ni za ções afins pro ve ni en tes dos pa í ses

do no ro es te eu ro peu (¹¹), a So ci e da de Ho lan de sa pela Na tu re za
e o Meio Ambi en te gos ta ria de ex pres sar sua mais pro fun da pre -
o cu pa ção com a atu al po lí ti ca bra si le i ra re fe ren te à pro du ção de
soja e seu trans por te para a Eu ro pa. Enten de mos que o Go ver no 
Bra si le i ro pla ne ja au men tar a pro du ção de soja e está pre pa ran -
do di ver sas hi dro vi as para trans por tá-la para ci da des como Rot -
ter dam e Antu é pia, na Eu ro pa.

Gos ta ría mos de apon tar que a ex pan são da pro du ção da
soja bras si le i ra pode es ta ar sen do fe i ta em mo men to ino por tu no,
pois ob ser va mos que a Eu ro pa deve di mi nu ir sua im por ta ção de
soja nos pró xi mos anos. Ao mes mo tem po, o au men to da pro du -
ção agrí co la, as sim como a cri a ção de no vas vias flu vi a is, e o
apro fun da men to e alar ga men to dos rios Ara gua ia, To can tins, Pa -
ra guai, Pa ra ná e Rio das Mor tes ca u sa rão des tru i ção em mas sa 
da bi o di ver si da de, das cul tu ras in dí ge nas, e das re ser vas ali men -
tí ci as de 12.000 ín di os. No  fi nal, o sal do pode mos trar mais per -
das que ga nhos. Por tan to, nós lhe pe di mos que re con si de re seus 
pla nos de au men tar a pro du ção e ex por ta ção da soja.

Expec ta ti vas do mer ca do Impor ta dor de soja na Eu ro pa.
Com base nas in for ma ções es ta tís ti cas da Ho lan da, o

Bras sil pro du ziu 8% da soja mun di al em 1997/1998, ou 30,7 mi -
lhões de to ne la das. Cer ca de 10% des ta pro du ção (equi va len te a 
1 mi lhão de Hec ta res, ou seja, me ta de da área agrí co la da pró -
pria Ho lan da) é  ex por ta da para a  Ho lan da. A soja é usa da prin -
ci pal men te para ali men tar ani ma is e pro vo ca im por ta ções gi gan -
tes cas de mi ne ra is (ni tro gê nio, fós fo ro) para re giões eu ro péi as
com alta den si da de de su í nos, aví co la as e bo vi nos. Isto ca u sa
sé ri os pro ble mas am bi en ta is de vi do a alta pro du ção de es ter co e
ao ex ce den te de mi ne ra is na Eu ro pa, ao mes mo tem po que ca u -
sa a ero são do solo (per da de mi ne ra is) em pa í ses ex por ta do res
como o Bra sil. Em 1994, 2,2 mi lhões de to ne la das  de café bra si -
le i ro fo ram ex por ta dos para a Ho lan da: em 1998, 1,9 mi lhões de
to ne la das. Cer ca de 20% de toda a soja im por ta da (1998) na Ho -
lan da (5,5 mi lhões de to ne la das, in clu in do soja do Bra sil, EUA,
Pa ra guai, Argen ti na e Ca na dá) é re-ex por ta da para ou tros pa í ses 
da Eu ro pa, prin ci pal men te Ale ma nha, Bél gi ca, No ru e ga, Fran ça e 
Re i no Uni do. A soja bra si le i ra é uti li za da na Eu ro pa prin ci pal men -
te em ali men tos pro ces sa dos (óle os re fi na dos  para di ver sos pro -
pó si tos) e ra ção  para ani ma is (su í nos, aves e bo vi nos). Há, na
Eu ro pa, uma cres cen te cons ciên cia e a res pon sa bi li da de por par -
te dos con su mi do res e go ver nos para com o modo como o ali -
men to é pro du zi do; isto tam bém em re la ção a pro du tos im por ta -

dos de ou tros  pa í ses, como o Bra sil. Não gos ta mos da idéia de
que ti ra mos co mi da da boca de ci da dãos bra si le i ros e in dí ge nas
só para ali men tar nos sos por cos e ga li nhas. Não gos ta mos da
idéia de que para co mer mos car ne, a bi o di ver si da de bra si le i ra e
as cul tu ras in dí ge nas são ame a ça das.

Por tan to, pe di mos ao seu go ver no que bus que al ter na ti vas 
ou li mi tes para a pro du ção de soja, e tam bém, al ter na ti vas para o 
seu trans por te (não por via flu vi al, mas por trem). Pe di mos ao
seu go ver no  que re con si de re a ex pan são da mo no cul tu ra da
soja, tam bém por que acre di ta mos que a Eu ro pa di mi nu i rá, con si -
de ra vel men te a im por ta ção de soja  nas pró xi mas dé ca das. Há
vá ri as ra zões para isto:

De vi do às Di re tri zes de Ni tra tos da União Eu ro -
péia, em com bi na ção com a con tí nua cri se re la ci o na da
à su per-pro du ção e pre ços ba i xos os pa í ses eu ro pe us
de ve rão di mi u ir (obri ga to ri a men te) seus es to ques de
ani ma is de cri a ção. Na Bél gi ca, o nú me ro de su í nos
será re du zi do.

Pois há um ex ce den te de 40-50% na pro du ção
de es tru me que não pode ser uti li za da ou des car ta da
de vi da men te. Na Fran ça (Brit tany) o nú me ro de aví co -
las foi re du zi do. Na Ho lan da, os ob je ti vos ofi ci a is são
de  re du zir o nú me ro de su í nos em 30% até 2003
(com pa ra do com 1999), re du zir o nú me ro de aví co las
em 15-30%, e o nú me ro de bo vi nos em 20-25%. Este é 
o re sul ta do de po lí ti cas re cen tes da dis po si ção de es -
tru me. A Ho lan da tam bém tem o ob je ti vo de de sen vol -
ver a cri a ção ex ten si va do gado, di mi nu in do a de pen -
dên cia da im por ta ção de ra ções/soja. Espe ra-se que
es tas ini ci a ti vas se jam  pron ta men te es ta be le ci das em
ou tros pa í ses da União Eu ro pe ia (Ale ma nha, Fran ça,
Bél gi ca).

As Di re tri zes de Ni tra tos da UB – es tas di re tri zes 
que com ba tem a aci di fi ca ção in du zi rão à re du ção do
con su mo de ra ções ri cas em ni tro gê nio (como a soja).
Ani na is que se ali men tam de soja tem uma emis são re -
la ti va men te alta de ni tro gê nio e amô nia. Como re sul ta -
do des ta po lí ti ca con tra a aci di fi ca ção, es pe ra-se  que
os fa zen de i ros do nor te da Eu ro pa com prem ra ções
com me nor con te ú do de pro te í nas e ni tro gê nio.

A re for ma das Po lí ti cas de Agri cul tu ra Co mum
da UB (CAP) de vem pro vo car uma ba i xa nos pre ços de 
ce re a is eu ro pe us em 15-20%. Isto re sul ta rá numa ra -
ção com ma i or con cen tra ção de ce re a is às cus tas da
soja e ou tros in gre di en tes de alta ocor rên cia de ni tro gê -
nio. Inci den te men te, isto tam bém re du zi rá os pro ble -
mas com a po lu i ção pelo ni tro gê nio, gra ças ao ba i xo
con te ú do de ni tro gê nio e pro te í na nos ce re i as. Além do 
mais, os pre ços das ra ções eu ro péi as para su í nos,
com pe tin do di re ta men te com a soja crua, tam bém ca i -
rão em 15%. So men te uma soja 30% mais ba ra ta pode 
com pen sar os efe i tos da que da dos pre ços de grãos
em 15% (con clu são do Insti tu to  de Eco no mia Agrí co la
Lei-DLO em es tu do pu bli ca do em abril de 1999).

Em re su mo, es pe ra mos que um dos ma i o res com pra do res 
de soja no mun do, a União Eu ro péia, re du za subs tan ci al men te
suas im por ta ções du ran te os pró xi mos anos. Por con se guin te,
nos per gun ta mos se os in ves ti men tos em hi dro vi as e na ex pan -
são da pro du ção de soja no Bra sil se bas se i am em ava li a ções
só li das quan to a sua vi a bi li da de eco nô mi ca.

Impac tos ne ga ti vos na bi o di ver si da de e cul tu ra Indí ge na
So mos in for ma dos por or ga ni za ções am bi en ta lis tas e in dí -

ge nas no Bra sil que os efe i tos eco ló gi cos da ca na li za ção dos rios 
men ci o na dos, e a ex pan são da mo no cul tu ra da soja (em al gu mas 
áre as ca u san do des ma ta men tos), se rão mu i to sé ri os.
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Em di ver sas áre as de alta pri o ri da de para a pro te ção da bi o -
di ver si da de de ma mí fe ros, vár ze as e vida aquá ti ca ha ve rá adap ta -
ções dos cur sos d’água. A hi dro via do su do es te (Pa ra ná-Pa ra guai),
por exem plo, po de rá di mi nu ir o vo lu me dos rios em 25%.

A área ame a ça da en tre o Cer ra do (sa va na tro pi cal) e a flo -
res ta ama zô ni ca, tem um al tís si mo grau de bi o di ver si da de por
qui lô me tro qua dra do. O Cer ra do, co brin do 2,9 mi lhões de qui lô -
me tros qua dra dos, têm sido ví ti ma da rá pi da ex pan são de plan ta -
ções de soja du ran te as cel ti mas dé ca das, mas ain da as sim pos -
su iu cer ca de 10.000 es pé ci es de plan tas. Inclu in do 420 es pé ci es 
de ár vo res, 400 es pé ci es de aves, e di ver sas es pé ci es de plan tas 
me di ci na is. Sa be mos que há pla nos para a ex pan são da soja no
Cer ra do. Te mos in for ma ção de que a pro du ção agrí co la to tal no
Cer ra do (20 mi lhões de ton. em 1990) au men ta rá para 98 mi -
lhões de to ne la das até 2010. Esta mos pre o cu pa dos com as con -
se qüên ci as.

Além do des ma ta men to como re sul ta do da cres cen te pro -
du ção de soja, o uso in ten si vo de agro tó xi cos e fer ti li zan tes quí -
mi cos con ta mi na o solo, os cur sos d’água e len çóis freá ti cos. A
cons tru ção de usi nas e o apro fun da men to e alar ga men to dos rios 
(para ca na is de na ve ga ção) mu dam os sis te mas hi dro ló gi cos. A
dre na gem e re mo ção de ro cha re sul tam na per da da bi o di ver si -
da de (por exem plo, as vár ze as ala ga das se rão dre na das). No rio
Ara gua ia, 1,13 mi lhões de me tros cú bi cos de água se ri am dre na -
dos e 175.000 cú bi cos de aflo ra men tos ro cho sos em oito lo ca is
se ri am di na mi ta dos e dra ga dos. No Rio das Mor tes se ri am 1,2
mi lhão de me tros cú bi cos de água e 72.390 mi lhões de me tros
cú bi cos de aflo ra men tos ro cho sos. Com a ace le ra ção do cur so
do rio (ca u sa do pela ca na li za ção), os mi cro-nu tri en tes dos seus
le i tos e la gos se rão cons tan te men te afe ta dos e eli mi na dos, afe -
tan do di re ta men te a re pro du ção dos pe i xes. Isto tam bém pro vo ca 
de gra da ção das vá ri as es pé ci es de pe i xes, gol fi nhos, e ou tras ra -
ras e pro te gi das es pé ci es aquá ti cas, in clu in do a lon tra gi gan te,
gol fi nhos cor-de-rosa e cin za de água doce, onça pin ta da e ve a -
do do pan ta nal, as sim como as di ver sas es pé ci es de aves aquá ti -
cas. Os rios tam bém for mam áre as de re pro du ção e de so va ex -
clu si vas e cru ci a is que, con se qüen te men te, são res pon sá ve is
pela ali men ta ção de to dos os ha bi tan tes ao lon go de seus 2000
Km de ex ten são.

Os mais di re ta men te atin gi dos pela cons tru ção da hi dro via 
se rão os po vos Indí ge nas e ri be i ri nhos que de pen dem da fa u na e 
flo ra do rio para sua so bre vi vên cia, e das águas lim pas dos rios
para con su mo e hi gi e ne.

Os re cur sos ali men tí ci os dos po vos in dí ge nas, po pu la ção
ri be i ri nha, pe que nos, agri cul to res e pes ca do res se rão afe ta dos. A 
re gião dos rios men ci o na dos cons ti tu-se tam bém na ma i or fon te
de ali men tos para cer ca de 12.000 ín di os, dis tri bu í dos em 14 tri -
bos (como os Xa van tes, Ka ra já, Kri ka ti, Api na já, Ta pi ra pé, Kra hô
e Xe ren te). Eles se rão di re ta men te afe ta dos tan to na sua pos si bi -
lo i da de de so bre vi vên cia como na sua he ran ça cul tu ra. O au men -
to do trá fe go na hi dro via sig ni fi ca tam bém au men to na po lu i ção
das águas, au men to de aci den tes, pos si vel men te en vol ven do
car gas de agro-quí mi cos e com bus tí ve is, au men to da ero são das 
mar gens as so re a men to ca u sa do pelo trá fe go de na vi os de car ga, 
as sim como a ur ba ni za ção das mar gens dos rios, des ma ta men to
e ca ças e pes ca ilí ci tas.

Esta do de im pac to Ambi en tal Insu fi ci en te.
Te mos mu i tas dú vi das quan to aos in ves ti men tos bra si le i -

ros e hi dro vi as e na ex pan são da pro du ção de soja es ta rem ba -
se a dos nos prin cí pi os de de sen vol vi men to sus ten tá vel acor da dos 
in ter na ci o nal men te. Esta mos cer tos de que eles vi o lam a Con -
ven ção de Di ver si da de Bi o ló gi ca da qual o Bra sil é par ti dá rio, o
que, além do mais, foi as si na do jus ta men te em seu país.

Enten de mos que os Estu dos de Impac to Ambi en tal não fo -
ram bem con du zi dos. Gos tá ri a mos de en fa ti zar os di re i tos das
mi no ri as, tais como oito tri bos in dí ge nas pe que nos pro du to res ru -

ra is, po pu la ções ri be i ri nhas e os pes ca do res, de par ti ci par das
au diên ci as pú bli cas so bre a Hi dro via.

O De par ta men to do Li cen ci a men to do Iba ma, a ins ti tu i ção
para a con ser va ção da na tu re za em seu go ver no, so men te anun -
ci ou as au diên ci as pu bli cas em re giões que não pos su em este
tipo de co mu ni da de (não nas áre as que se opu nham a es ses pla -
nos). Em nos sa opi nião, isto é in jus to e ile gal, pois pro du zi rá a
des tru i ção da na tu re za, da bi o di ver si da de, e da cul tu ra in dí ge na.
Re cen tes mu dan ças de ati tu de do Iba ma em re la ção às au diên ci -
as pú bli cas não nos con ven cem.

Con clu são:
Como base no aci ma des cri to, pro tes ta mos con tra a abor -

da gem ado ta da pelo Go ver no Bra si le i ro no que con cer ne ao pla -
ne ja do au men to no co mér cio da soja com os pa í ses eu ro pe us,
pe los con se qüen tes im pac tos ne ga ti vos re sul tan tes para a bi o di -
ver si da de bra si le i ra, o meio am bi en te e as po pu la ções in dí ge nas. 
Atra vés des ta car ta e por ou tros me i os, di vul ga re mos es tas in for -
ma ções aos nos sos pró pri os go ver nos, im por ta do res de soja bra -
si le i ra na Eu ro pa, e à União Eu ro péia (Co mis são e Par la men to).
De man da re mos que nos sos go ver nos ajam da for ma mais apro -
pri a da em re la ção ao go ver no bra si le i ro. Ou tras ações tor na das
por con su mi do res eu ro pe us, or ga ni za ções am bi en ta is e tra ba lhis -
tas tam bém de vem sur gir, o que in flu en ci a rá as ne go ci a ções em
an da men to en tre o Mer co sul e a União Eu ro péia.

Con vi da mos o go ver no bra si le i ro a re a gir a esta car ta, es -
pe ran do que suas po lí ti cas já es te jam sen do mu da das.

Aten ci o sa men te,
The Net he ri an da So ci ety for Na tu re and Envi ron ment So ci -

e da de Ho lan de sa pela Na tu re za e Meio Ambi en te em nome da
Bund, Fri ends of the Earth Ger many (Ami gos da Ter ra-Ale ma nha, 
Bond Be ter Le efr nil leu Bel gi um, DNF Den mark, So la gro/FNE and
Se pan so/FNE Fran ce
Mi nis té rio de Agri cul tu ra, Abas te ci men to e Re for ma Agrá ria (Ga -
bi ne te)
Mi nis té rio dos trans por tes (Ga bi ne te)
Mi nis té rio do Meio Ambi en te (Ga bi ne te)
IBAMA De par ta men to de Li cen ci a men to
IBAMA pre si den te
Casa Ci vil
Mi nis té rio da Jus ti ça
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Insdús tria e Co mér cio
Mi nis té rio da Fa zen da
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res
Fun da ção Na ci o nal do Índio – FUNAI
Se na do Fe de ral, Pre si den te do Se na do
Di fe ren tes Co mi tês Bra si le i ros
Par la men to Eu ro peu, Pre si den te do Co mi tê do Meio Ambi en te
Par la men to Eu ro peu, Pre si den te do Co mi tê de Agri cul tu ra
Co mis são Eu ro pe ia, DG 1, DGXI, DG VI
Orga ni za ção Eu ro péia para Ra ções Ani ma is, Con su mi do res, Tra -
ba lho
Mi nis tros Ho lan de ses da Agri cul tu ra , Meio Ambi en te, De sen vol vi -
men to,
Re la ções Exte ri o res e Co mér cio.

O Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu -
pa do pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Para uma co mu ni ca ção ina diá vel, tem a pa la -
vra o no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PSB –
RJ. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
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ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mu i -
to se tem fa la do no Bra sil so bre o pen sa men to úni co
que do mi na os pro nun ci a men tos ofi ci a is so bre as sun -
tos eco nô mi cos e até mes mo as co lu nas da mí dia so -
bre o tema. Con tu do, Sr. Pre si den te, ain da não se
ha via ofi ci a li za do o pen sa men to úni co a pon to de co -
lo cá-lo como con di ção para as sun ção de car gos no
Ban co Cen tral.

Eis que ago ra leio tre chos de um ar ti go pu bli ca -
do no jor nal O Glo bo do dia 5 de mar ço úl ti mo, do jor -
na lis ta Elio Gas pa ri, dan do con ta de que o Ban co
Cen tral abre con cur so para con tra tar 300 fun ci o ná ri -
os, en tre os qua is 30 ana lis tas de pes qui sa eco nô mi -
ca, con ce den do pon tu a ções di fe ren ci a das, na pro va
de tí tu los, para aque les que têm di plo mas de cer tas
uni ver si da des cujo pen sa men to e ori en ta ção é exa ta -
men te a do Pre si den te do Ban co Cen tral, Dr. Armí nio
Fra ga, do Mi nis tro da Fa zen da e do Pre si den te do
BNDES. Além dis so, tam bém con ce de pon tos mais
ele va dos para ar ti gos pu bli ca dos em cer tas re vis tas
que exa ta men te ve i cu lam esse pen sa men to úni co
que to mou con ta da vida eco nô mi ca bra si le i ra, até im -
pon do à opi nião pú bli ca a gran de men ti ra de que não
exis te al ter na ti va, a não ser as so lu ções di ta das pela
ciên cia des se pen sa men to úni co. Elas é que têm va -
lor, que têm efi cá cia e po dem, en fim, de sen vol ver o
País, se gun do essa cor ren te.

Sr. Pre si den te, pas so à rá pi da le i tu ra de um tre -
cho do ar ti go do jor na lis ta Elio Gas pa ri: “Nin guém
aqui é bobo. Os cri té ri os de ti tu la gem in ven ta dos pelo
Ban co Cen tral des ti na vam-se a fa vo re cer os can di da -
tos com for ma ção aca dê mi ca se me lhan te à que a eki -
pe ko nô mi ca su põe ter. Tra tou-se de tri a gem
ide o ló gi ca (...).”

O Ban co Cen tral, até en tão con si de ra do ór gão
emi nen te men te téc ni co, ide o lo gi za-se a par tir de ago -
ra, uma vez que es ta be le ce que, para que os fun ci o -
ná ri os te nham pos si bi li da de de apro va ção na pro va
de tí tu los, têm de tra zer gra du a ção, pós-graduação e
ar ti gos pu bli ca dos em de ter mi na dos lu ga res.

Con ti nua o jor na lis ta Elio Gas pa ri:

Tra tou-se de tri a gem ide o ló gi ca, fe i ta
por gen te que nem his tó ria sabe. Se sou -
bes se, lem bra ria que o fato de FFHH tra ba -
lhar na Ce pal já foi con si de ra do nó doa.

Du ran te a di ta du ra, cen su ra va-se o
pen sa men to alhe io, mas não se im pu nha
aos abo rí ge nes uma cor ren te ex clu si va de
pen sa men to ali e ní ge na.

E ter mi na o ar ti go com o se guin te pa -
rá gra fo:

Num país cujo pre si den te do Ban co
Cen tral saiu da Casa de So ros e o do
BNDES da Mor gan Stan ley é o caso de se
pen sar se a co i sa não está indo lon ge de -
ma is. O Go ver no dos Esta dos Uni dos é ex -
tre ma men te res tri ti vo na con ces são aos es -
tran ge i ros do di re i to de tra ba lhar em seu ter -
ri tó rio. Qu an do o per mi te, lhes dá um do cu -
men to cha ma do gre en card (car tão ver de).
Tem todo o di re i to de agir as sim. O que não
faz sen ti do é que meia dú zia de se nho res
que têm gre en card (y mu chas co si tas ver -
des más) res trin jam, em Pin do ra ma, com
cri té ri os ame ri ca nos, o di re i to dos bra si le i ros 
de dis pu tar um em pre go no Ban co Cen tral.

Sr. Pre si den te, se ria de es tar re cer, mas nós, já 
acos tu ma dos a esse tipo de ma ni fes ta ção e de de ci -
são, fi ca mos aqui a pen sar que qua se não vale a
pena nem pro tes tar. Entre tan to, es tou aqui em
nome de uma cor ren te de pen sa men to que não con -
cor da com esse pen sa men to úni co, exa ta men te
para pro tes tar.

Por que se tira a Uni camp, uni ver si da de que tem 
lou ros de ter pro du zi do eco no mis tas da ma i or com pe -
tên cia no Bra sil? Por que aqui é re ba i xa da à con di ção
de uni ver si da de só de cin co pon tos?

Então, Sr. Pre si den te, en cer ro di zen do is to: é pre -
ci so pro tes tar. Esse pen sa men to úni co le va fa tal men te
à do la ri za ção, que é aon de es ses se nho res que rem
che gar. E aqui no Se na do as sis ti mos, per ple xos, a es -
sas ma ni fes ta ções an ti de mo crá ti cas e – por que não
di zer? – an ti bra si le i ras. Eis a gran de ver da de.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – So bre a mesa, ex pe di en te 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:

OFÍCIO GSRR/0022/2000

Bra sí lia, 13 de mar ço de 2000

Se nhor Pre si den te

So li ci to a Vos sa Exce lên cia ins cri ção pa ra o
gran de ex pe di en te de ama nhã, dia 14 de mar ço, on de 
pre ten do ter uma con ver sa fran ca com os De pu ta dos
Mi chel Te mer, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos,
e Mi ro Te i xe i ra, a res pe i to das pro pos tas de re a ber tu -
ra da CPI dos Pre ca tó ri os. Des de já es tou con vi dan do 
os De pu ta dos Mi chel Te mer e Mi ro Te i xe i ra pa ra es ta -
rem pre sen tes no gran de ex pe di en te de ama nhã.
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Esta CPI, da qual fui re la tor e o Se na dor Ber nar -
do Ca bral, pre si den te, foi uma das mais du ras CPI do
Par la men to Bra si le i ro. Suas con clu sões fo ram cla ras
e in so fis má ve is. Admi nis tra do res do Ban co Bra des co, 
da Pre fe i tu ra de S.P., dos Go ver nos de SC, Ala go as e
Per nam bu co e das Pre fe i tu ras de Osas co, Gu a ru lhos
e Cam pi nas, ad mi nis tra do res pú bli cos es tão com
seus bens co lo ca dos em in dis po ni bi li da de, ou tros
con de na dos. O Go ver na dor de Ala go as, Di val do Su -
ru agy, re nun ci ou no meio do man da to. Pro cu ra do res
da Re pú bli ca, de ex tre ma in te gri da de, le vam os pro -
ces sos para fren te.

Tal vez, pre cis se mos de uma CPI sim, para sa -
ber o que exis te por trás da in ten ção de re a brí-la, pa -
ra li san do as in ves ti ga ções fe i tas pelo Mi nis té rio
Pú bli co, pela Po lí cia Fe de ral e pela Jus ti ça, numa ma -
no bra di ver si o nis ta e pro te la tó ria.

E mes mo uma nova CPI, para sa ber por que o
Go ver no ig no ra as con clu sões da CPI dos Pre ca tó ri os
ro lan do os tí tu los de Per nam bu co sem ou vir o Se na do.

Re gis tro ain da as de sin for ma ções pres ta das
pe la Re de Glo bo quan do afir ma o re la tor da CPI foi o
ex-Se na dor Gil ber to Mi ran da e que o re la tó rio da CPI, 
ab sol veu Cel so Pit ta e Pa u lo Ma luf. Pre ten do dis cu tir,
a quem ser vem es tas de sin for ma ções.

Qu e ro cha mar aten ção pa ra o fa to de 
que um Pro je to de De cre to do Se na do (nº 34/00), de
mi nha au to ria, pa ra anu lar a ro la gem ile gal da dí vi da
de Pe., dor mi ta, sem in di ca ção de re la tor, na CCJ
ape sar, de me us re i te ra dos pro tes tos pú bli cos.

Se nhor Pre si den te, cer to de que será as se gu ra -
da mi nha ins cri ção no Gran de Expe di en te, subs cre -
vo-me,

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ro ber to Re quião.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Da da a gra vi da de do as sun to, se o Ple ná rio
não se ma ni fes tar em con trá rio, a Me sa dá pri o ri da de
à fa la so li ci ta da pe lo Se na dor Ro ber to Re quião.

O ex pe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – 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 56, DE 2000

Inscre ve o nome de Plá ci do de Cas -
tro no Li vro dos He róis da Pá tria.

O Con gres so Na ci o nal re sol ve:
Art. 1º Em re co nhe ci men to aos ser vi ços re le -

van tes pres ta dos à Pá tria bra si le i ra ins cre ver no Li vro

dos He róis da Pá tria o nome do Co ro nel José Plá ci do
de Cas tro para que a jus ta ho me na gem seja re ve ren -
ci a da por to das as ge ra ções.

Art. 2º Por oca sião da co me mo ra ção dos Cem
anos da Re vo lu ção Acre a na a ins cri ção é ato de jus ti -
ça àque le que sou be for mar, va lo rar, or ga ni zar e unir
a sua vida e mor te ao povo que lu tou bra va men te pela 
in de pen dên cia do Acre.

Art. 3º Para ser lem bra do e res pe i a ta do será ins -
cri to no “Li vro dos He róis da Pá tria” que se en con tra
no Pan teão da Li ber da de e da De mo cra cia, o nome
de José Plá ci do de Cas tro, o Li ber ta dor do Acre, Plá -
ci do de Cas tro.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A ins cri ção do nome de Plá ci do de Cas tro no Li -
vro dos He róis da Pá tria aten de rá a dois im por tan tes
ob je ti vos. Um pri me i ro, pres tar-lhe a de vi da jus ti ça e o 
se gun do di vul gar a Bi bli o gra fia de uma per so na li da de 
com vir tu des e prin cí pi os a ser to ma dos como exem -
plo pela ju ven tu de bra si le i ra.

Nas ci do na ci da de de São Ga bri el, Rio Gran de
do Sul, aos 12 de de zem bro de 1873, no ex tre mo me -
ri di o nal do Bra sil, o Li ber ta dor do Acre, José Plá ci do
de Cas tro era fi lho do Ca pi tão Pru den te da Fon se ca
Cas tro, ve te ra no das Cam pa nhas do Uru guai e Pa ra -
guai, e Dona Ze fe ri na de Oli ve i ra Cas tro.

Des cen den te de fa mí lia cris tã re ce beu no seu Ba -
tis mo o nome do avô José Plá ci do de Cas tro, o ma jor
pa u lis ta que, após com ba ter nas Cam pa nhas Cis pla ti -
nas, tro cou o chão pa u lis ta pelo do Rio Gran de do Sul.

Um dos seus bi sa vós, Jo a quim José Do min -
gues, foi com pa nhe i ro de Bor ges do Can to, na con -
quis ta das Mis sões e, 1801, quan do este ter ri tó rio foi
in cor po ra do ao ter ri tó rio bra si le i ro.

Her de i ro do amor-varonil pela Pá tria, por ta dor
dos ver da de i ros prin cí pi os, aman te do povo bra si le i ro, 
pro fun do res pe i ta dor das di fe ren ças re gi o na is que
for mam a Na ção bra si le i ra, re ce beu nos ban cos mi li -
ta res no Rio Gran de do Sul e no Rio de Ja ne i ro a for -
ma ção em ver da de já ini ci a da na fa mí lia.

Inscre ver o seu nome no Li vro dos He róis da Pá -
tria é re es cre ver Ca pí tu lo de gran de im por tân cia da
His tó ria bra si le i ra e ofe re cer, em es pe ci al, à ju ven tu -
de bra si le i ra a pos si bi li da de de se es pe lhar na vida de 
um dos ma i o res vul tos da his tó ria.

Vi si o ná rio, Plá ci do de Cas tro foi ca paz de per ce -
ber as tra mas do ca pi tal in ter na ci o nal, não só na ten -
ta ti va de apro pri a ção do ou ro-negro da épo ca, o lá tex, 
mas da pró pria re gião ama zô ni ca. Um fo lhe to ape nas, 
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com o tí tu lo de The Ama zon and the Atlan tic slo pes of
South Ame ri ca, não su bes ti ma do, de au to ria atri bu í da 
ao geó gra fo Ma ury, dá a pú bli co em 1853, a di vul ga -
ção do di re i to que as sis tia aos Esta dos Uni dos de for -
ça rem o Bra sil a abrir o Ama zo nas à na ve ga ção.

Aqui não se deve omi tir que, com o be ne plá ci to
das au to ri da des bra si le i ras que re co nhe ce ram a le gi -
ti mi da de da Bo lí via so bre o Acre, aos 21 de de zem bro 
de 1858, a Bo lí via apro va o con tra to pelo qual a so be -
ra nia da na ção an di na é trans fe ri da para o Bo li vi -
an-Syndicate.

No fi nal de de zem bro de 1900 a in dig na ção, o
in co for mis mo e o amor bra si le i ro que re cla ma uma
ação cor res pon den te, lan ça à uma luta san gren ta a
Expe di ção dos Po e tas con tra ad ver sá rio Exer ci to bo -
li vi a no, que tem a seu fa vor as ma ni fes ta ções do pró -
prio go ver no bra si le i ro. Ao lado da Expe di ção
en con tra-se o re pór ter es tran ge i ro de Be lém, Luiz
Gal vez Ro dri gues de Au ri as, com suas mo ti va ções,
ain da, du vi do sas.

To man do co nhe ci men to da as si na tu ra des te
Con vê nio no dia 23 de de zem bro, Plá ci do de Cas tro
não ti tu be ia em des cer o Rio Ca que tá, em ca noa, so -
zi nho, con vo can do os se rin gue i ros e se rin ga lis tas
para par ti ci par da re vo lu ção. A 29 de de zem bro está
em Ba ga ço e a 30 che ga a Bom Des ti no. No dia 22 de
ju lho, em Ca que tá, toma par te na cé le bre, re u nião
dos se rin ga lis tas, dela sa in do acla ma do Che fe das
for ças a se rem or ga ni za das. “...por que nada, de fato,
como de cre ve rá Cas ti lhos Goy co chêa, in o Espí ri to
Mi li tar na ques tão Acre a na Plá ci do de Cas tro (Ensa i -
os) 2ª edi ção – 1973 – es ta va or ga ni za do, nem as for -
ças, nem o que quer que fos se...”

Será com a sua ba ga gem de vida, com os seus
co nhe ci men tos mi li ta res e com o amor que o faz, in -
clu si ve, dri blar sua en fer mi da de, que Plá ci do de for -
ma obs ti na da, fará da ca u sa acre a na a sua pró pria
ca u sa, não se aco var dan do, não se omi tin do, não
des can san do en quan to o na vio da in de pen dên cia
não atra car em por to fir me.

Se não sou be ram os di plo ma tas e de ma is au to -
ri da des de fen der a in te gri da de do ter ri tó rio bra si le i ro
o povo ten ta rá fa zer in ces san te men te, com o alto cus -
to, com a sua ma i or ri que za: a sua pró pria vida. A fal ta
de co nhe ci men to es tra té gi cos – mi li ta res, no en tan to,
atra sa ram im pe di ram de ime di a to que a po e sia cha -
ma da li ber da de, fos se trans for ma da em re a li da de.
Quis a re a li da de que os acre a nos pro cu ras sem um
mes tre, um gê nio, um he rói, um ami go, um ir mão.

Con se qüen te, sua luta não co nhe ceu nun ca nas 
di fi cul da des os li mi tes ma te ri a is nas di fi cul da des ma -
te ri a is.

Se hoje te mos o Acre den tre os Esta dos da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de ve mos ao He rói José
Plá ci do de Cas tro.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2000. – Se -
na dor Tião Vi a na.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à Co mis -
são com pe ten te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à 

ORDEM DO DIA

Item 1:
Pri me i ro dia de dis cus são, em se gun -

do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 4, de 2000 (nº 85/99, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, que acres cen ta o art. 76 ao
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as (DRU – Des vin cu la ção de Re ce i tas da 
União).

Pa re cer fa vo rá vel sob nº 48, 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 Lú cio Alcân ta ra,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Jef fer -
son Pé res, José Edu ar do Du tra, Ro ber to
Fre i re, Antô nio Car los Va la da res e Car los
Wil son, e, em se pa ra do, do Se na dor José
Edu ar do Du tra.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

Ter ce i ro dia de dis cus são, em pri me i ro 
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu -
i ção nº 24, de 1999, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
dá nova re da ção à alí nea “c” do in ci so I do
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art. 12 da Cons ti tu i ção Fe de ral  (na ci o na li da -
de bra si le i ra) , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 849, de
1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Amir
Lan do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to do art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
cin co ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí -
ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a ter ce i ra ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria, para pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 292, de 1999 (nº 
201/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio 
Gu a ra ma no Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em on das mé di as na ci -
da de de Gu a ra ni das Mis sões, Esta do do
Rio Gran de do Sul , ten do

Pa re cer sob nº 126, de 2000, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
José Fo ga ça, fa vo rá vel, com abs ten ções
dos Se na do res Jef fer son Pe res e Ro ber to
Sa tur ni no.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

A vo ta ção fica adi a da por al guns mi nu tos até
que se atin ja o nú me ro re gi men tal.

So li ci to aos Srs. Se na do res que se en con tram
em ou tras de pen dên ci as da Casa que ve nham ao ple -
ná rio re gis trar pre sen ça. (Pa u sa)

Com a che ga da dos Se na do res José Agri pi no e
Ro ber to Fre i re, há nú me ro re gi men tal.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo re -
fe ren te à Rá dio Gu a ra ma no, na ci da de de Gu a ra ni
das Mis sões, Rio Gran de do Sul.

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, com as abs ten ções dos Se na do res
La u ro Cam pos, Ge ral do Cân di do e He lo i sa He le na.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 para o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 292, de 1999, 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:

PARECER Nº 177, 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 292, de 1999 (nº 201, 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 292, de 1999 (nº
201, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Gu a ra ma no
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em on das mé di as na ci da de de Gu a ra ni das Mis sões,
Esta do do Rio Gran de do sul.

Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de mar ço de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te –
Ro nal do Cu nha Lima, Re la tor – Car los Pa tro ci nio – 
Na bor Jú ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 177, 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 ato que ou tor ga per mis -
são a Rá dio Gu a ra ma no Ltda., para ex -
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
on das mé di as na lo ca li da de de Gu ra ni
das Mis sões, Esta do do Rio Gran de do
Sul.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 237, de 4 de de zem bro de 1998, que ou tor ga
per mis são a “Rá dio Gu a ra ma no Ltda”., para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé di as na
lo ca li da de de Gu a ra ni das Mis sões, Esta do do Rio
Gran de do Sul.
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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 (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 Sr as 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. 

O pro je to vai à pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 37, de 2000 (nº
315/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
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, em 14 de ju lho de 1999, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 108, 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, em tur no úni co. 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção.
As Sr as 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 LEGILATIVO
Nº 37, DE 2000

(Nº 315/99, na Câ ma ra dos Dé 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 ra 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.

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, em 14 de ju lho
de 1999.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos a 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 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 ptri mô nio
na ci o nal.

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 (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 5:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 783, de 1999, do Se na dor Ro ber to 
Sa tur ni no, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta
do Pro je to de Lei do Se na do nº 59, de 1999,
com o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 11, de
1998, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

Em vo ta ção o re que ri men to, em tur no
úni co.

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 do Se na do nº 59, de 1999, pas -

sa a tra mi tar em con jun to com o Pro je to de Lei da Câ -
ma ra nº 11, de 1998. 

As ma té ri as vão ao exa me das Co mis sões de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, de Assun tos Eco -
nô mi cos e de Edu ca ção. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem 
do Dia.

So bre a me sa, 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 37, de 2000, que se rá li do pe lo 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:

PARECER Nº 178, 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 37, de 2000 (nº 315, de
1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis sao 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 37, de 2000 (nº
315, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o tex to do Acor do so bre a Isen ção Re ci 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.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 13 de mar ço de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães,  Pre si den te –
Ro nal do Cu nha Lima,  Re la tor – Car los Pa tro ci nio – 
Na bor Jú ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 178, 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
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.

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

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.

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 (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 103, 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 do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 37, e 2000 (nº 315/99,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 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, em 
14 de ju lho de 1999.

Sala das Ses sões, 13 de mar ço de 2000. – Gil -
ber to Mes tri nho.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 Sr as 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 (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra -

de. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va, por 

per mu ta com o Se na dor Lú cio Alcân ta ra. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Pre si -
den te, so li ci to a trans fe rên cia de mi nha ins cri ção para 
ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião
Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, fiz
ques tão de vir à tri bu na na tar de de hoje em vir tu de
da dis cus são que toma con ta do País so bre as sun tos
re le van tes, como, por exem plo, o sa lá rio mí ni mo e o
teto dos ser vi do res pú bli cos.

É fun da men tal que seja in clu í da nes se de ba te a
de fi ni ção da re po si ção sa la ri al dos ser vi do res pú bli -
cos fe de ra is. Não po de ria ser di fe ren te. Con cor do ple -
na men te que a pri o ri da de nú me ro um seja o re a jus te
do sa lá rio mí ni mo, como faz cer ta men te a ma i o ria da
Casa e do Con gres so Na ci o nal, em con so nân cia com 
as ex pec ta ti vas da po pu la ção bra si le i ra e em par ti cu -
lar da que les que vi vem do sa lá rio mí ni mo – qua tor ze
mi lhões de apo sen ta dos e de ma is tra ba lha do res da
ini ci a ti va pri va da e do ser vi ço pú bli co.

É da ma i or re le vân cia a dis cus são so bre o re a -
jus te do sa lá rio mí ni mo. É pre ci so que o Con gres so
Na ci o nal fir me uma po si ção, e a Co mis são Espe ci al
que tra ta do as sun to na Câ ma ra dos De pu ta dos está
bus can do me i os para ga ran tir que o sa lá rio mí ni mo
seja con tem pla do com um re a jus te que o igua le, no
mí ni mo, a US$100. 

Essa é uma luta, uma ban de i ra an ti ga de Par ti -
dos como o PDT e o PT e hoje tam bém as su mi da pu -
bli ca men te pelo PFL. Espe ro que esse Par ti do não

296 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO   2000



re cue da po si ção e que se man te nha fir me na de fe sa
de um re a jus te con si de ra do sa tis fa tó rio para a po pu -
la ção hu mil de do nos so País que vive à mer cê do sa -
lá rio mí ni mo.

De ve mos re sol ver o re a jus te do sa lá rio mí ni mo.
Pa re ce-me que a es tra té gia do Go ver no é exa ta men -
te trans fe rir a dis cus são do re a jus te do sa lá rio mí ni mo 
para o mês de abril, de fi nin do, an tes dis so, o teto do
ser vi dor pú bli co. Há uma in ver são de pri o ri da des.
Nes se mo men to, a pri o ri da de nú me ro um é tra ba lhar,
num es for ço con jun to, Go ver no, Con gres so Na ci o nal, 
Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al e Mi nis té rio da Fa -
zen da, para de fi nir o sa lá rio mí ni mo e, a par tir daí,
dis cu tir o teto, até por que a so ci e da de não vai ace i tar
que o re a jus te im plí ci to no teto a ser fi xa do seja su pe -
ri or ao con ce di do ao sa lá rio mí ni mo.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Ouço V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor
Se bas tião Ro cha, con cor do com V. Exª e que ro cum -
pri men tá-lo. Nes te mo men to, a ques tão sa la ri al no
País en vol ve des de tra ba lha do res, ser vi do res pú bli -
cos até mem bros da ma gis tra tu ra. E essa em bo la ção
— se me per mi te o ter mo — faz com que, re al men te,
as co i sas te nham que acon te cer da for ma como V.
Exª está de fen den do. Pri me i ra men te, de ve mos re sol -
ver o pro ble ma dos nos sos tra ba lha do res e dos apo -
sen ta dos, por que quin ze mi lhões de les re ce bem um
sa lá rio mí ni mo. De po is, re sol ve re mos os ou tros pro -
ble mas. Se a pri o ri da de não for a que V. Exª está
apon tan do, será in de cen te.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet.

A Co mis são Espe ci al da Câ ma ra bus ca um me -
ca nis mo. Con fes so que ain da não fiz uma ava li a ção e
o Blo co ain da não dis cu tiu o as sun to. Daí, su gi ro uma
re u nião, com a ma i or bre vi da de pos sí vel, para dis cu -
tir mos a ques tão. Há uma pro pos ta, em tra mi ta ção na
Co mis são Espe ci al, de uti li za ção dos re cur sos do
Fun do da Po bre za como ga ran tia de re cur so mí ni mo
para o re a jus te do sa lá rio mí ni mo em tor no de
R$180,00, ou em tor no de US$100.

Nos sa po si ção, con trá ria ou não, quan to à uti li -
za ção des se re cur so é im por tan te. Con fes so: fico em
dú vi da, pois acre di to que os re cur sos do Fun do da
Po bre za de ve ri am ser di re ci o na dos a pro gra mas que
bus cas sem, por exem plo, re vi ta li zar o Pro gra ma de
Ren da Mí ni ma, o Pro gra ma da Bol sa Esco la, ou tras
ati vi da des, ou tras ações que po de ri am tam bém so -
cor rer a po pu la ção mais po bre do nos so País. Se não

hou ver ou tra al ter na ti va, se a úni ca al ter na ti va
re al men te for a de uti li zar os re cur sos do Fun do da
Po bre za para ga ran tir esse re a jus te do sa lá rio mí ni -
mo, en tão de ve mos as su mir essa op ção de fren te;
mas não de ve mos ad mi tir, de for ma ne nhu ma, que o
sa lá rio mí ni mo a ser fi xa do seja in fe ri or a US$100!
Esse é o ple i to que de fen do da tri bu na do Se na do Fe -
de ral.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no  (Blo co/PSB – RJ) – V.
Exª me con ce de um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Con ce do, com pra zer, um apar te ao emi nen te Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB – RJ) –
No bre Se na dor Se bas tião Ro cha, cum pri men to V. Exª 
pelo teor do seu pro nun ci a men to e pela cla re za com
que ex põe uma idéia que pa re ce ab so lu ta men te in -
con tes tá vel, sob o pon to de vis ta da jus ti ça, sob o
pon to de vis ta da éti ca mes mo, da mo ral, por que se ria 
imo ral pen sar-se em qual quer re a jus ta men to, nes sa
al tu ra, de par la men ta res, ou até de ju i zes, sem que se 
de ci dis se um re a jus te subs tan ci al que des se ao sa lá -
rio mí ni mo um pou co mais de dig ni da de em ter mos
de po der aqui si ti vo. V. Exª está in te i ra men te cer to: a
hi e rar quia das pri o ri da des tem que ser se gui da. A pri -
o ri da de ma i or é a do sa lá rio mí ni mo. Ago ra, que ro
tam bém lem brar a V. Exª e aos de ma is Se na do res – e
gos tei do pro nun ci a men to do Se na dor Lú cio Alcân ta -
ra, fe i to há pou co nes ta Casa – que o fun ci o na lis mo
está há seis anos sem re a jus te. Nes se pe río do, ocor -
reu des va lo ri za ção do real sim. É cla ro que foi uma in -
fla ção mu i to me nor do que a de tem pos pas sa dos,
mas o acú mu lo de seis anos de in fla ção pro du ziu um
des gas te mu i to one ro so so bre o sa lá rio do fun ci o na -
lis mo. E nós, que, afi nal de con tas, por ana lo gia, so -
mos o Po der Pú bli co – e po de mos, como
re pre sen tan tes do povo, ser vis tos como ser vi do res
pú bli cos tam bém –, não po de mos se quer pen sar em
re a jus te de nos sa re mu ne ra ção, qual quer que seja,
sem que es te ja de ci di do tam bém um re a jus te jus to
para os fun ci o ná ri os pú bli cos de um modo ge ral, ou
seja, o fun ci o na lis mo fe de ral nos seus três Po de res.
De for ma que essa hi e rar quia tem que ser res pe i ta da. 
Não há como fa lar em au men to de par la men tar, seja
na for ma de teto, ou de sub te to, sem que haja uma
pro por ção des se re a jus te com o do fun ci o na lis mo.
Não po de mos tra tar dos as sun tos se pa ra da men te. É
pre ci so tra tar do sa lá rio mí ni mo; em se gui da, do fun -
ci o na lis mo; e, pos te ri or men te, en tão, pen sar na pos -
si bi li da de tam bém de um re a jus te de re mu ne ra ção de 
par la men ta res. Cum pri men to V. Exª pela sen si bi li da -
de mo ral do seu pro nun ci a men to.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Con -
cor do ple na men te com V. Exª. Tan to que ao ini ci ar
meu pro nun ci a men to fiz ques tão de men ci o nar que
ha ve ría mos que vin cu lar di re ta men te o sa lá rio mí ni -
mo, o re a jus te dos ser vi do res pú bli cos e o teto sa la ri -
al. Uma co i sa não pode ca mi nhar se pa ra da da ou tra.
Não dá para pen sar em fi xa ção do teto sa la ri al sem
de fi nir o sa lá rio mí ni mo e sem dis cu tir ou sem pro te -
ger tam bém o mí ni mo do sa lá rio dos ser vi do res pú bli -
cos fe de ra is, que há seis anos não re ce bem qual quer
tipo de re com po si ção.

O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Se bas tião Ro cha?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Pois não, no bre Se na dor José Alen car.

O SR. José Alen car (PMDB – MG) – Emi nen te
Se na dor Se bas tião Ro cha, pedi a pa la vra ape nas
para me con gra tu lar com V. Exª pelo pro nun ci a men to
que traz ao Se na do na tar de de hoje. De cer ta for ma,
não pos so de i xar de di zer que re pre sen to um seg -
men to em pre sa ri al, o da in dús tria. E a so ci e da de às
ve zes é le va da, equi vo ca da men te, a pen sar que é a
in dús tria que re sis te a este pe que no au men to do sa -
lá rio mí ni mo. Pelo que co nhe ço do se tor, pos so afir -
mar que a in dús tria não está re sis tin do à idéia tão
res pon sá vel, fe liz e de sen ti men to so ci al que foi tra zi -
da a esta Casa num pri me i ro mo men to, até mes mo
com o apo io do nos so ilus tre Pre si den te, para que o
sa lá rio mí ni mo fos se me nos vil, por que é para que ele 
seja me nos vil. A ver da de é que o equi va len te a es tes
US$100 é um sa lá rio ain da mu i to pe que no; te mos
que com pre en der isso. E é cla ro que nós to dos so mos 
a fa vor de que o va lor de tro ca da mo e da seja pre ser -
va do. A mo e da tem que ser es tá vel, per fe i ta men te,
nós to dos apla u di mos isso. Ago ra, a mo e da es tá vel
tam bém não é um fim em si mes ma; é um meio para
que se pro mo va o de sen vol vi men to. Antes que de be -
lás se mos a in fla ção no Bra sil, éra mos unâ ni mes em
di zer que a in fla ção im pe dia o de sen vol vi men to da
eco no mia, por que per tur ba va os pró pri os or ça men tos 
em pre sa ri a is. As em pre sas não ti nham con di ção de
fa zer qual quer pre vi são, mes mo a cur to pra zo. De po is 
de be la mos a in fla ção não como fim, mas como meio,
para que pu dés se mos re to mar o cres ci men to e re sol -
ver o pro ble ma do de sem pre go, que ain da é gran de
no Bra sil. Ago ra, o de sem pre go não é um pro ble ma
iso la do, ele vem jun to com o fe nô me no do su bem pre -
go, por que, no mo men to em que o mer ca do está
acha ta do, que o con su mo foi ri go ro sa men te acha ta do 
por uma po lí ti ca mo ne tá ria ado ta da para esse fim,
como se pu dés se mos acha tar o con su mo no Bra sil,

um país de sub con su mo. Não é por aí. As au to ri da des 
fa zen dá ri as bra si le i ras, que são ca pa zes, têm que de -
mons trar essa com pe tên cia num mo men to em que o
Bra sil cla ma por um tra ta men to me nos in jus to – nem
que ro di zer jus to – para o tra ba lha dor. E pos so afir -
mar, emi nen te Se na dor Se bas tião Ro cha, que não é
a in dús tria que re sis te a essa de ci são. Quem re sis te a 
essa de ci são é o Go ver no de vi do a seus pro ble mas
com a Pre vi dên cia, que tam bém pre ci sam ser re sol vi -
dos. E os ho mens que es tão à fren te do sis te ma fa -
zen dá rio na ci o nal são con si de ra dos com pe ten tes.
Meus pa ra béns a V. Exª pelo pro nun ci a men to que
traz.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do, Se na dor José Alen car. Eu é que pa ra be -
ni zo V. Exª pela po si ção que as su me. V. Exa, que está
vin cu la do ao se tor in dus tri al bra si le i ro, está con ven ci -
do de que não se pode pa gar um sa lá rio tão vil à po -
pu la ção mais hu mil de do nos so País. Con gra tu lo-me
com o no bre Se na dor José Alen car. Espe ro que sua
voz seja cada vez mais fir me na de fe sa des se pro pó -
si to, des sa meta, ob je ti van do aju dar-nos no con ven ci -
men to das au to ri da des go ver na men ta is, para que, de
uma vez por to das, pos sam as su mir um re a jus te do
sa lá rio mí ni mo não in fe ri or àque le que o igua le a
US$100.

V. Exª dis se mu i to bem: não é a in dús tria que re -
a ge, mas o pró prio Go ver no. Pos so até di zer que, de
cer ta for ma, mi nhas es pe ran ças au men tam quan do
se as su me pu bli ca men te que a de ci são de pen de do
Go ver no e prin ci pal men te da Pre vi dên cia So ci al, por -
que o Mi nis té rio tem à sua fren te um po lí ti co, um com -
pa nhe i ro nos so, Se na dor Wal deck Orne las, um
ho mem pres ti gi a do pelo Par ti do da Fren te Li be ral. Na
oca sião em que o Par ti do fez a de fe sa pú bli ca de um
sa lá rio mí ni mo não in fe ri or a US$100 cer ta men te le -
vou em con si de ra ção o fato de o Mi nis tro da Pre vi dên -
cia ser mem bro do PFL e que bus ca ria to das as
for mas para que o sa lá rio mí ni mo pu des se ser con -
tem pla do em um va lor não in fe ri or a US$100.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, V. Exª me con ce de um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. La u ro Cam pos (Blo co/PT – DF) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, que ro con gra tu lar-me com V.
Exª por ter tra zi do à ba i la, nes ta Casa, um tema tão
im por tan te e lem brar ape nas al gu mas co i sas ra pi da -
men te. Gos ta mos mu i to de fa zer um mi me tis mo, uma
imi ta ção dos Esta dos Uni dos, mas ape nas em al gu -
mas co i sas. Frank lin De la no Ro o se velt dis se que os
em pre sá ri os que não ti ves sem con di ções de pa gar

298 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO   2000



um sa lá rio dig no aos tra ba lha do res de ve ri am fe char
as suas em pre sas. Nos Esta dos Uni dos, ago ra, o sa -
lá rio mí ni mo pas sou a ser de seis dó la res por hora Se
lá se tra ba lhas se tan to quan to aqui, o que não é ver -
da de, vis to que tra ba lha mos mu i to mais do que eles –
a jor na da de tra ba lho lá é de cin co ho ras e a nos sa é
de oito – o sa lá rio mí ni mo da que le país es ta ria em
US$1,200. Obvi a men te não pos so e te nho até ver go -
nha de ci tar a Aus trá lia, onde o sa lá rio mí ni mo é de
US$2,085. Qu e re mos vol tar ao tem po do Sr. Gus ta vo
Fran co, do qual pen sei ter sa u da des. Antes de S. Exª
sair, o sa lá rio mí ni mo era de pou co mais de U$100,
quan do R$1,00 va lia US$ 1. Qu an do o real foi des va -
lo ri za do indo para o pa ta mar de R$2,10, o sa lá rio mí -
ni mo caiu para cer ca de R$60,00. Foi o tom bo pós
Gus ta vo Fran co. Ago ra, es ta mos que ren do vol tar a
US$100, ní vel em que este se en con tra va ao tem po
de Gus ta vo Fran co. Sob meu pon to de vis ta, de ve ría -
mos re al men te pen sar em um sa lá rio em tor no de
US$900. Te nho um pro je to, apre sen ta do há dois
anos, li gan do o sa lá rio mí ni mo ao má xi mo. Sei que
nes te País o teto é mó vel, tem mo bi li da de para cima.
O piso esta sem pre sen do “pi sa do” por nos sa in sen si -
bi li da de. O pro je to que apre sen tei deve es tar dor mi -
tan do em al gu ma ga ve ta. Se ma na pas sa da, al guém,
es que ci do da pa ter ni da de do pro je to, fez uma pro pos -
ta se me lhan te. Meu pro je to é no sen ti do de que quan -
do su bi rem o má xi mo de ve rão su bir o mí ni mo. É
pre ci so atre lar um ao ou tro, mas não na mes ma pro -
por ção. Dez por cen to de R$15 mil sig ni fi cam
R$1.500,00; 10% de R$100,00 sig ni fi cam R$10,00.
Des sa for ma, vai-se au men tan do cada vez mais a dis -
tân cia en tre o piso e o teto. Para não ser mu i to lon go e
fa zer um dis cur so pa ra le lo ao de V. Exa, en cer ro mi -
nhas co lo ca ções. Sen tir-me-ia mal se não as fi zes se.
Agra de ço ao Se na dor Se bas tião Ro cha e o pa ra be ni -
zo.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Pa ra béns Se na dor La u ro Cam pos. V. Exª, cer ta -
men te, é tido nes ta Casa como um eco no mis ta e pro -
fes sor res pe i ta do, sem pre suas con si de ra ções, suas
ava li a ções me re cem to tal cré di to da Casa e da so ci e -
da de exa ta men te pela ex pe riên cia e co nhe ci men to
com que V. Exª res pal da as suas idéi as. 

Con cor do ple na men te com V. Exa. Hoje o nos so
País pra ti ca men te é vi ce-campeão em de si gual da de
so ci al, uma vez que 10% da po pu la ção de tém qua se
50% da ri que za na ci o nal, e os 10% mais po bres fi cam 
com pou co mais de 1% des ta mes ma ri que za. Por aí
po de mos ava li ar as de si gual da des.

Con for tam-nos al gu mas idéi as co ra jo sas de fen -
di das pu bli ca men te: a Go ver na do ra Ro se a na Sar ney

afir mou que no Ma ra nhão, a par tir de 1º de maio, nin -
guém vai re ce ber me nos que US$100 como sa lá rio; o
Go ver na dor Anthony Ga ro ti nho está em pe nha do em
ga ran tir R$240,00, que é mais que US$100, para os
ser vi do res do Go ver no do Esta do do Rio de Ja ne i ro.
Não po de ria tam bém de i xar de ci tar a luta do Pre si -
den te do Con gres so Na ci o nal, Se na dor Anto nio Car -
los Ma ga lhães, que, com mu i ta fir me za, vem
de fen den do essa tese e com ba ten do um teto sa la ri al
des co nec ta do da re a li da de bra si le i ra, das ex pec ta ti -
vas da po pu la ção bra si le i ra. 

Então, esse tipo de ati tu de co ra jo sa as su mi da
por pes so as que te nham res pal do pú bli co, cu jas pa la -
vras te nham peso nas de ci sões po lí ti cas do País, cer -
ta men te, fará o País e o Go ver no as si mi la rem essa
tese, a con fir mar que o sa lá rio mí ni mo seja, no mí ni -
mo, US$100 a par tir de 1º de maio.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª 
me con ce de um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Ouço, com pra zer, o Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, é im por tan te que V. Exª tra ga a
de fi ni ção do sa lá rio mí ni mo, so bre tu do, com pre ce -
dên cia em re la ção à de fi ni ção de te tos de re mu ne ra -
ção para aque les do Po der Exe cu ti vo, Ju di ciá rio e
Le gis la ti vo. Gos ta ria de men ci o nar como – e este fato
ocor re em di ver sos pa í ses – hoje não se de fi ne ape -
nas o sa lá rio mí ni mo, mas o con ce i to da ga ran tia de
uma ren da mí ni ma e como de vem es ses dois con ce i -
tos es tar re la ci o na dos. O Se na dor La u ro Cam pos, há
pou co, men ci o nou que o Go ver no dos Esta dos Uni -
dos está au men tan do o sa lá rio mí ni mo de cin co e
pou co para seis dó la res e pou co a hora. Nos Esta dos
Uni dos, o Go ver no Bill Clin ton co or de na um ins tru -
men to de re mu ne ra ção dos tra ba lha do res, o sa lá rio
mí ni mo, e o ou tro ins tru men to, que é o cré di to fis cal
por re mu ne ra ção re ce bi da, que per mi te àque las pes -
so as que te nham fa mí lia a com ple men ta ção de sua
ren da para além do que ga nha ri am se fos sem em pre -
ga dos du ran te o ano in te i ro e re ce bes sem ape nas o
sa lá rio mí ni mo. Eles têm ain da di re i to a um com ple -
men to de ren da por meio do Cré di to Fis cal por Re mu -
ne ra ção Re ce bi da. No Re i no Uni do tam bém se
ins ti tu iu o que se de no mi na o Cré di to Fis cal para fa -
mí li as que tra ba lham, que tem um sen ti do se me lhan -
te àque le dos Esta dos Uni dos. Na Fran ça, na
Espa nha, em Por tu gal nes ses úl ti mos anos se de sen -
vol veu seja a Ren da Mí ni ma de Inser ção, o ren di men -
to mí ni mo fa mi li ar e ou tros me ca nis mos que exis tem
tam bém nos pa í ses es can di na vos, na Ale ma nha, na
Bél gi ca e as sim por di an te. Na Ho lan da hoje há múl ti -
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plos me ca nis mos que ga ran tem uma sis te má ti ca de
re mu ne ra ção de tra ba lho com ple men ta da com ou tras 
for mas. Por tan to, res sal to, in clu si ve no mo men to em
que o Se na do Fe de ral está por de ci dir a cons ti tu i ção
de um Fun do de Com ba te à Po bre za, a im por tân cia
de ter mos em men te como as se gu rar ma i or re mu ne -
ra ção aos tra ba lha do res com a co or de na ção des ses
ins tru men tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Obri ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy. Há pou co, fiz
re fe rên cia à pos si bi li da de de ado tar os re cur sos do
Fun do da Po bre za para ga ran tir o re a jus te do sa lá rio
mí ni mo. Enten do que V. Exª terá um pa pel fun da men -
tal nes sa de fi ni ção, haja vis ta que V. Exª tem sido,
des de o pri me i ro mo men to em que in gres sou no Con -
gres so Na ci o nal, um ár duo de fen sor da ques tão do
sa lá rio mí ni mo e pra ti ca men te sim bo li za, den tro do
Con gres so Na ci o nal, a luta pelo Pro gra ma de Ren da
Mí ni ma.

Meu en ten di men to pre li mi nar é o de que os re -
cur sos do Fun do da Po bre za de ve ri am ser uti li za dos
para ou tros pro gra mas so ci a is, como o Pro gra ma de
Ga ran tia de Ren da Mí ni ma, Pro gra ma Bol sa-Escola e 
ou tros de apo io à po pu la ção mais ca ren te do nos so
País. Há, em mar cha na Câ ma ra dos De pu ta dos, um
pro ces so de dis cus são que ten de a bus car so lu ção
para o re a jus te do sa lá rio mí ni mo com base no Fun do 
da Po bre za. É pre ci so que dis cu ta mos isso para ve ri fi -
car se é o mais ade qua do e se é essa a ex pec ta ti va
da po pu la ção. O Fun do da Po bre za deve vir para
agre gar mais be ne fí ci os para a po pu la ção e não ape -
nas para su prir uma de fi ciên cia cuja so lu ção de ve ria
ser en con tra da pelo Go ver no den tro dos seus ór gãos
de ar ti cu la ção seja no âm bi to da Fa zen da, seja no da
Pre vi dên cia So ci al.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Ouço com aten ção o apar te de V. Exª.

A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Se bas tião Ro cha, ama nhã à tar de, o Blo co, que
es ta rá re u ni do, to ma rá uma po si ção em re la ção a is -
so. Mas eu não po de ria de i xar de fa zer es te apar te,
pa ra be ni zan do V. Exª pe lo pro nun ci a men to. Re al -
men te, o pro ble ma do nos so Pa ís é a fal ta de cum pri -
men to de lei. Cer ta men te, se a Cons ti tu i ção, no que
diz res pe i to à sa ú de – le gis la ção ex tre ma men te in te -
res san te –, à edu ca ção e à Lei Orgâ ni ca da Assis tên -
cia So ci al – um pri mor no sen ti do de ga ran tir
al ter na ti vas con cre tas e efi ca zes pa ra o aten di men to
das po pu la ções ma is po bres – fos se cum pri da, não
pre ci sa ría mos dis cu tir o Fun do da Po bre za. Co mo is -

so não é cum pri do, ten ta mos ins ti tu ir o Fun do da Po -
bre za. Mas que re mos que ele se ja dis cu ti do e aper fe i -
ço a do, por que atri bu ir R$4,00 por mês pa ra as
po pu la ções mi se rá ve is é al go que não po de mos, re al -
men te, ace i tar. Po rém, o de ba te do sa lá rio mí ni mo,
es pe ci al men te pa ra es ta Ca sa que faz as le is, não po -
de ser dis tan ci a do do que diz a Cons ti tu i ção, não é
ver da de? A Cons ti tu i ção é mu i to cla ra. O ar ti go 7º, no
in ci so IV, diz exa ta men te o que de ve ser: “sa lá rio mí ni -
mo, fi xa do em lei, na ci o nal men te uni fi ca do, ca paz de
aten der às su as ne ces si da des vi ta is bá si cas e às de
sua fa mí lia com mo ra dia, ali men ta ção, sa ú de, edu ca -
ção, la zer, ves tuá rio, hi gi e ne (...), com re a jus tes pe rió -
di cos que lhe pre ser vem o po der aqui si ti vo...”.
Por tan to, se a Cons ti tu i ção – cla ro que sa be mos que
a Cons ti tu i ção, in fe liz men te, no nos so Pa ís, não é
cum pri da; é ras ga da qua se to do dia – es tá di zen do
qual o re fe ren ci al pa ra se es ta be le cer o sa lá rio mí ni -
mo pa ra uma fa mí lia com pos ta por um ho mem, uma
mu lher e do is fi lhos – se gun do os da dos que fo ram,
por di ver sas ve zes, apre sen ta dos na pon ta do lá pis
por quem cal cu la quan to é o qui lo de fe i jão, o li tro de
le i te e qua is são as ne ces si da des vi ta is bá si cas pa ra
uma fa mí lia –, o va lor des se de ve ria ser de R$946.
Cla ro que sem pre que se fa la em au men tar o sa lá rio
mí ni mo, se diz que vai que brar is so e aqui lo. Isso não
acon te ce quan do se re la ci o na ao au men to do te to ou
ao au men to do pa ga men to dos ju ros e ser vi ços da dí -
vi da. Mas sem pre que se fa la de au men to do sa lá rio
mí ni mo, ime di a ta men te, es ta be le cem-se a can ti le na,
a cho ra de i ra pe lo que vai se que brar nes te Pa ís. Mas
sa be mos que o au men to do sa lá rio mí ni mo é de fun -
da men tal im por tân cia – e o Se na dor Jo sé Alen car
lem brou mu i to bem –, in clu si ve pa ra pos si bi li tar a di -
na mi za ção da eco no mia lo cal. Di na mi zan do-se a
eco no mia lo cal ge ram-se no vos pos tos de tra ba lho;
por me io do con su mo não se le va a uma que bra de i ra
de par ques pro du ti vos in te i ros, mas efe ti va men te se
di na mi za a eco no mia lo cal ge ran do em pre go e ren da. 
Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª pe lo seu pro nun ci a men to. 
Cla ro que nós do Blo co, ama nhã, te re mos uma po si -
ção em re la ção ao que va mos cons tru ir co le ti va men -
te. Pa ra béns.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AT) – 
Mu i to obri ga do Se na do ra He lo i sa He le na, es tou,
como dis se no co me ço, mu i to es pe ran ço so de que
este ano o sa lá rio mí ni mo vai ser me nos vil. Tam bém
não se pode di zer que com US$100 por mês aque les
que vi vem ex clu si va men te do sa lá rio mí ni mo vão ter
uma vida mu i to mais dig na, mas pelo me nos será me -
nos vil. E te nho essa es pe ran ça por que acre di to que
hoje pas sa a pre do mi nar um sen ti men to ma i or de bra -
si li da de, de jus ti ça so ci al den tro do Con gres so Na ci o -
nal. Vejo isso a exem plo do Se na do da Re pú bli ca, que 
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re al men te tem se de bru ça do com mu i ta ên fa se na
bus ca de me ca nis mos, na de fe sa de idéi as de ma i or
jus ti ça so ci al, como vi mos a ques tão do Fun do da Po -
bre za. Não te nho dú vi da de que esta Casa vai de ba -
ter o sa lá rio mí ni mo tam bém com mu i to en tu si as mo
não ape nas in di vi du al men te, mas no con jun to da
Casa, e que não ele não seja in fe ri or a US$100. 

E a ques tão do teto? Mu i tas fra ses e ex pres sões 
já fo ram fir ma das como “o teto já de sa bou”, “o teto dú -
plex”, “o teto tri plex” e “o teto con ver sí vel”. De fato, pa -
re ce-me sim que o acor do do teto fra cas sou e cabe,
mais uma vez, ao Con gres so Na ci o nal a res pon sa bi li -
da de de de fi nir o teto do ser vi dor pú bli co fe de ral. De -
fen do que ele seja de ter mi na do pelo Con gres so
Na ci o nal, que dis cu ta mos a ques tão com res pon sa bi -
li da de, che gan do a uma de fi ni ção. Obri ga to ri a men te,
o teto não vin cu la um re a jus te au to má ti co para Par la -
men ta res e para a Jus ti ça. O pior de tudo é essa ex -
cres cên cia que o Ju di ciá rio trou xe à tona, o
au xí lio-moradia, para im pe dir uma gre ve dos ju í zes
fe de ra is. É in to le rá vel que o Ju di ciá rio, que tem o po -
der de jul gar as im pro pri e da des da qui lo que é pro pos -
to nos Par la men tos e do que é fe i to por par te do
Exe cu ti vo e do pró prio Ju di ciá rio, ado te uma pos tu ra
tão ir res pon sá vel como essa de se con ce der au xí -
lio-moradia. Isso é uma es pé cie de ta pa-buraco para
que o Ju di ciá rio se aco mo de e que, por al gum tem po,
pos sa se adi a da a de fi ni ção do teto sa la ri al. 

O teto é im por tan te, por que há inú me ros ser vi -
do res pú bli cos que ga nham mu i to mais que o Pre si -
den te da Re pú bli ca, que Se na do res, De pu ta dos
Fe de ra is, Mi nis tros, Go ver na do res e Pre fe i tos. Isso
tem que aca bar. To da via, não se po dem cri ar ou tras
fór mu las que per mi tam um acú mu lo de ven ci men tos,
de sa lá ri os, de apo sen ta do ri as, por que, aí, não se de -
fi ne teto ne nhum. Sei que essa ques tão é mu i to gra ve
e sé ria, en vol ve mais de 140 Par la men ta res den tro do 
Con gres so Na ci o nal que já re ce bem apo sen ta do ri as
e que, por tan to, fi ca ri am de cer ta for ma pre ju di ca dos
com re la ção aos seus ven ci men tos. Mas ou o Con -
gres so Na ci o nal as su me uma po si ção de van guar da
nes sa ques tão, ou a de i xa como está. De fen do que o
Con gres so Na ci o nal deve as su mir a pos tu ra de de fi -
ni ção ime di a ta, mas que o teto não seja de fi ni do an -
tes de ser de ter mi na do o re a jus te do sa lá rio mí ni mo.

Ao con clu ir, eu que ria vol tar mais uma vez a
essa ques tão dos ser vi do res pú bli cos fe de ra is. É fun -
da men tal que haja uma mo bi li za ção am pla dos ser vi -
do res fe de ra is no País, se não eles fi ca rão a ver
na vi os, como se diz po pu lar men te; fi ca rão à mar gem
des se pro ces so de dis cus são tan to do re a jus te do sa -
lá rio mí ni mo como do teto sa la ri al. Então é im por tan te 

que haja uma gran de mo bi li za ção dos ser vi do res pú -
bli cos fe de ra is, a fim de que se jam con tem pla dos com 
um mí ni mo de re po si ção sa la ri al, o que não ocor reu
nes ses seis anos de Go ver no de Fer nan do Hen ri que
Car do so.

Por ou tro lado, gos ta ria de tra tar de uma ques tão
re gi o nal. Re fi ro-me aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is do
ex-território do Ama pá. Tra go mais uma vez ao Ple ná rio
do Se na do esse pro ble ma. Va mos re to mar a vo ta ção do 
Orça men to da União, que, mais uma vez, atra sou. Em
fun ção dis so, o Go ver no está le gis lan do so bre essa ma -
té ria por me di da pro vi só ria. Tam bém ain da não ocor reu
a vo ta ção da DRU, que quar ta-feira deve ser vo ta da de -
fi ni ti va men te. O Go ver no Fe de ral re al men te deve aos
ser vi do res dos ex-territórios o pla no de as sis tên cia mé -
di co-odontológica. To dos os ser vi do res da União têm
di re i to de re ce ber R$24,00 per ca pi ta para si e para
seus de pen den tes em ra zão da co ber tu ra do men ci o -
na do pla no. Os ser vi do res dos ex-territórios es tão ex -
clu í dos.

Apre sen ta mos uma emen da acer ca des sa
ques tão na Co mis são de Orça men to e es ta mos
aguar da mos uma de fi ni ção. Te mos um aba i -
xo-assinado com subs cri ções de pra ti ca men te 100%
dos Par la men ta res dos ex-territórios fa zen do essa re -
i vin di ca ção, a fim de que a Co mis são de Orça men to
apro ve a des ti na ção de re cur sos para esse fim e o
Go ver no Fe de ral pos sa ga ran tir o pa ga men to des se
be ne fí cio, que é di re i to do ser vi dor pú bli co e não uma
dá di va do Go ver no Fe de ral; está ex pres so em lei, e os 
ser vi do res dos ex-territórios não po dem ser dis cri mi -
na dos e in jus ti ça dos pelo Go ver no Fe de ral, como
está ocor ren do.

O Ama pá, mais uma vez, tem ocu pa do o no ti ciá -
rio na ci o nal – Jor nal Na ci o nal de 2 de mar ço – com
ma té ri as que, in fe liz men te, des va lo ri zam a po lí ti ca do 
nos so Esta do. O jor nal O Glo bo de hoje, em ma té ria
de au to ria do jor na lis ta João Do min gos, fala do mes -
mo as sun to. Tra ta-se de ou tro es cân da lo a res pe i to da 
Assem bléia Le gis la ti va. Fui De pu ta do Esta du al no
Esta do do Ama pá an tes de ser Se na dor da Re pú bli -
ca. Na que la épo ca, de 1991 a 1995, o sis te ma lá era
bem di fe ren te do atu al. La men ta vel men te, es cân da -
los se su ce de ram na Assem bléia des de 1995 e não
se pode ne gar que o Go ver na dor é par tí ci pe nes se
pro ces so, por que tem sido co ni ven te: toda vez que a
Assem bléia Le gis la ti va ame a ça o Go ver no do Esta do
com uma CPI, por exem plo, o Go ver na dor sen ta para
ne go ci ar com os De pu ta dos, dan do mar gem a es ses
es cân da los. Como ex pli car, nes te caso, o jor na lis ta
pra ti ca men te acu sar os De pu ta dos Esta du a is do
Ama pá e de fen der o Go ver na dor? Como ex pli car o
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fato de no ano pas sa do o Go ver no do Esta do ter pas -
sa do para a Assem bléia Le gis la ti va mais de oito mi -
lhões de re a is, aci ma do du o dé ci mo? A não ser que
hou ves se, como há, um acor do de bas ti do res em que
o Go ver no re pas se es ses re cur sos a mais à Assem -
bléia Le gis la ti va para ca lar a boca dos De pu ta dos que 
ten tam fa zer opo si ção ao Go ver no do Esta do.

Então, in fe liz men te o que a im pren sa na ci o nal
não está co brin do ade qua da men te, prin ci pal men te a
Rede Glo bo de Te le vi são e o jor nal O Glo bo, é que o
pro ces so não en vol ve ape nas a Assem bléia Le gis la ti -
va. É pre ci so ir mais a fun do. É pre ci so que a Rede
Glo bo de Te le vi são, prin ci pal men te, in ves ti gue ou
ana li se por que há essa co ni vên cia, por que há essa
par ce ria en tre o Go ver no do Esta do do Ama pá e a
Assem bléia Le gis la ti va, onde re al men te o di nhe i ro
pú bli co está indo pelo ralo. 

Nós, do PDT, ado ta mos tam bém uma pos tu ra
de vi gi lân cia com re la ção à Assem bléia Le gis la ti va. A
Exe cu ti va Esta du al apro vou o pro ces so de apu ra ção
das de nún ci as, por par te dos nos sos De pu ta dos, com 
re la ção à Assem bléia Le gis la ti va, mas que essa apu -
ra ção tam bém acon te ça com re la ção ao Go ver no do
Esta do e a ou tros ór gãos do Po der Exe cu ti vo que
even tu al men te se jam acu sa dos de des vio ou de mal -
ver sa ção de re cur sos pú bli cos, e não ex clu si va men te
com re la ção à Assem bléia Le gis la ti va, por que a res -
pon sa bi li da de não é so men te dela. A Assem bléia Le -
gis la ti va está er ra da e deve cor ri gir os seus ru mos,
mas tem a co ni vên cia, o apo io e a par ce ria do Go ver -
no do Esta do do Ama pá.

Essa é a de nún cia que faço da tri bu na.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Na bor Jú ni or.

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, o nú cleo prin ci pal de to das as mi nhas
pro pos tas e to dos os meus atos na vida pú bli ca têm
sido en fren tar e de nun ci ar as in jus ti ças, qua is quer
que se jam, con cen tran do-me to da via na que las que
atin gem os seg men tos mais des pro te gi dos da so ci e -
da de, par ti cu lar men te as cri an ças e as mu lhe res.

Esta é uma pos tu ra ina ba lá vel. Como pro va do
que afir mo, cito o dis cur so com que ina u gu rei no já
lon gín guo 8 de mar ço de 1975, o meu pri me i ro man -
da to de De pu ta do Fe de ral. Na que le dia, a Câ ma ra
fes te ja va o Dia Inter na ci o nal da Mu lher. Com o ar dor
da ju ven tu de e uma cons ciên cia que a vida só fez
con so li dar des de en tão, fiz mi nha es tréia en fo can do
os di re i tos da mu lher, sua dig ni da de, sua im por tân cia
em qual quer so ci e da de que se pre ten da ci vi li za da e
mo der na.

Hoje, 25 anos de po is, pos so afir mar que pou co
mu dou: os ca be los es tão bran cos, o meu Par ti do é o
su ces sor do glo ri o so e vi to ri o so MDB, o Ple ná rio a
que falo é ou tro, como Se na dor da Re pú bli ca, mas a
dis po si ção e a cha ma sa gra da de não es mo re cer
con ti nu am igual men te fir mes. E é com esse es pí ri to
que con vi do os meus no bres Pa res a co mi go fes te ja -
rem o mu i to que já foi con se gui do nes te meio sé cu lo,
mas tam bém a exi gir o que ain da está por ser cons tru -
í do para fa zer mos de todo dia o Dia da Mu lher, como
ela me re ce.

A co me mo ra ção for mal ocor reu no úl ti mo dia 8,
den tro do ca len dá rio in ter na ci o nal, que, in clu si ve, re -
ce be o pa tro cí nio da Orga ni za ção das Na ções Uni -
das, mas, em vir tu de da sus pen são dos tra ba lhos
le gis la ti vos no cha ma do “pe río do car na va les co”, o
Con gres so Na ci o nal op tou por pro mo ver di ver sas so -
le ni da des na se ma na que hoje co me ça. O pon to alto
será a ses são con jun ta na ma nhã da pró xi ma quar -
ta-feira, após a qual será ce le bra do um ato sim bó li co
com a pre sen ça das Se na do ras e De pu ta das Fe de ra -
is da pre sen te le gis la tu ra, aguar dan do-se, tam bém, o
com pa re ci men to de con vi da das es pe ci al men te es co -
lhi das.

O pro gra ma ofi ci al co me ça rá a ser cum pri do
ama nhã, com a aber tu ra de uma ex po si ção so bre
“Mu lhe res Indí ge nas”, no Ane xo II da Câ ma ra dos De -
pu ta dos. A meu ver, es se cli ma fes ti vo e ca lo ro so em
tor no do even to de ve co me çar ho je mes mo, con vic -
ção que me con du ziu à tri bu na do Se na do Fe de ral.

Acre di to não es tar in cor ren do em hi pér bo le his -
tó ri ca, se afir mar que “tudo é uma ques tão de cons -
ciên cia e de tem po”. Afi nal, a dis cri mi na ção que
atin ge a mu lher é, no fun do, um pro ble ma cul tu ral, e,
por tan to, exi ge tem po para ser efe ti va men te re sol vi -
do.

Isso não im pli ca, to da via, de i xar tu do por con ta
do “tem po”. É pre ci so lu tar e avan çar, a ca da mi nu to
do dia-a-dia; não ter me do de apon tar, de nun ci an do,
com vi gor e in dig na ção, a con di ção de es cra vas, na
ma is te ne bro sa sub mis são com pul só ria que mu i tas
en fren tam nas re giões re mo tas e ma is atra sa das do
Pla ne ta; lem brar às mu lhe res mo der nas e vi to ri o sas
do Bra sil que su as con quis tas se rão sem pre pre cá ri -
as, en quan to per sis ti rem si tu a ções co mo a do Afe ga -
nis tão, on de su as se me lhan tes se vê em obri ga das a
co brir to do o cor po e, se de le de i xa rem ex pos tas qual -
quer par te, po dem ser ape dre ja das até a mor te.

Há que pro tes tar con tra a bar bá rie da cha ma da
“cir cun ci são” fe mi ni na, tão co mum na Áfri ca e nos pa -
í ses is lâ mi cos, que mu ti la a ge ni tá lia das me ni nas – e
re pu di ar as ale ga ções de que “isso não pode mu dar,
por que faz par te da cul tu ra da que las na ções”. Ora, se 
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nos de i xar mos le var por essa in di gen te sim pli fi ca ção,
es ta re mos apo i an do co i sas que vão des de a cha ma -
da “lei da bo fe ta da”, nos la res do mi na dos por ig no ran -
tes, até o ca ni ba lis mo e o en ter ro de vi ú vas – vi vas! –
ao lado dos ca dá ve res dos ma ri dos.

A De cla ra ção que rege a atu a ção éti ca e so ci al
da ONU tem sua for ma jus ta men te na uni ver sa li da de, 
no fato de ser uma evo lu ção do prin cí pio bá si co da
Re vo lu ção Fran ce sa; vale para to das as na ções e ra -
ças; não pri vi le gia nem dis cri mi na ne nhu ma cor de
pele ou con for ma ção ge ni tal. É o “Ser Hu ma no”, em
sua in te i re za, que me re ce o re co nhe ci men to do di re i -
to à dig ni da de, ao tra ba lho, ao res pe i to em ter mos de
ci da da nia e do pa pel a de sem pe nhar no gran de pal co 
ao qual Deus nos con du ziu.

Qu an do uma afe gã é la pi da da por en san de ci -
dos fa ná ti cos, o cri me atin ge TODAS as mu lhe res do
mun do, por que, até mes mo nas so ci e da des mais pro -
gres sis tas, sem pre ha ve rá um psi co pa ta apla u din do,
ain da que si len ci o sa men te, aque la co var de re pres -
são.

E, tal vez, es ses tro glo di tas se jam em ma i or nú -
me ro e es te jam mais pró xi mos de nós do que su po -
mos. Bas ta con sul tar, em qual quer ci da de bra si le i ra,
as no tí ci as so bre tor tu ras psi co ló gi cas e fí si cas de
mu lhe res; lem brar que no pró prio lar, não raro, as me -
ni nas fi cam em pa ta mar in fe ri or aos ir mãos, dis cri mi -
na das até na pró pria edu ca ção; ví ti mas de con ce i tos
ar ca i cos, fun da dos na in sen sa tez de que “o ho mem
pode tudo”, en quan to se ne gam à mu lher di re i tos
igua is. Para elas, nem tudo é “ade qua do”.

Qu an tas es po sas, em bo ra li vres de maus tra tos
fí si cos, so frem pres sões psi co ló gi cas, são obri ga das
a as su mir to das as res pon sa bi li da des do lar, mes mo
ten do de lu tar em suas pró pri as car re i ras pro fis si o na -
is? Ja ma is es que ça mos que o di re i to de tra ba lhar, por 
in crí vel que pa re ça, é uma con quis ta, onde a mu lher
deu o pri me i ro pas so para igua lar-se ao ho mem em
di re i tos e de ve res – em bo ra já te nha, hoje, a tris te
cons ciên cia de que se so bre car re gou com uma du pla
jor na da, do més ti ca e ex ter na, e que seu sa lá rio é,
qua se sem pre, in fe ri or à mé dia do que re ce bem os
co le gas mas cu li nos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa ça mos
um es for ço de sin ce ra le al da de a res pe i to de nos sas
com pa nhe i ras: quan tos ho mens as su mem a exis tên -
cia des sa dis cri mi na ção sa la ri al e hi e rár qui ca em
seus lo ca is de tra ba lho?

É im por tan te, po rém, afir mar mos os fa tos po si ti -
vos já re gis tra dos nes sa luta, em prol da dig ni da de e
da afir ma ção da mu lher: ela, no Sé cu lo XX, con quis -
tou re a is pro gres sos fa mi li a res, so ci a is e pro fis si o na -

is. Ve mos, com ale gria e res pe i to, mu lhe res exer cen -
do as mais im por tan tes fun ções, no se tor pú bli co e
nas ati vi da des pri va das, no tá ve is pela com pe tên cia,
ho nes ti da de e res pon sa bi li da de.

Mas nada foi gra tu i to: elas se pre pa ra ram e ven -
ce ram; tudo o que têm foi ar du a men te con quis ta do.

No cam po ins ti tu ci o nal, a ci da da nia ple na sur giu 
em 1926, quan do, no Rio Gran de do Nor te, a mu lher
vo tou pela pri me i ra vez. Pou co de po is, em 1932, no
Go ver no de Ge tú lio Var gas, pro cla mou-se a ma i o ri -
da de po lí ti ca de to das as bra si le i ras; e, des de en tão,
elas, que eram con si de ra das “sexo frá gil”, pas sa ram
a ter um ex pres si vo peso no pro ces so ele i to ral – peso, 
no mí ni mo, igual ao dos ho mens. Aliás, nun ca per di
de vis ta uma li ção do gran de es ta dis ta de São Bor ja:
“as mu lhe res de ci dem as ele i ções”.

O mun do in te i ro está apren den do a va lo ri zar a
mu lher. No Irã, foi-lhe dada a prer ro ga ti va de vo tar e
ser vo ta da – e mu i tas pas sa ram a in te grar o Par la -
men to. No Bra sil, por seu ta len to e sua com pe tên cia,
ga nha ram o di re i to de, nas ele i ções, re pre sen tar, no
mí ni mo, 30% das cha pas dos par ti dos, me di da que
me re ceu meu mais de di ca do e in con di ci o nal apo io.

Ago ra, fa ze mos vo tos de que ou tros pa í ses si -
gam o exem plo que lhes da mos e eman ci pem, ci vil e
po li ti ca men te, suas mu lhe res, para se rem dig nos do
tí tu lo de “ci vi li za dos”.

Não pos so de i xar de fa zer um re gis tro par ti cu lar
so bre a con di ção afir ma ti va vi vi da pe las mu lhe res
acre a nas. É uma su ces são de mo men tos vi to ri o sos,
que re sul tam na pre sen ça, hoje, nes te Ple ná rio, da
Se na do ra Ma ri na Sil va. Mas to dos sa be mos que os
ca mi nhos tri lha dos por S. Exª fo ram, na ver da de,
aber tos e con so li da dos por ou tras mu lhe res ad mi rá -
ve is, que re ve ren cio mais uma vez, com o jus to or gu -
lho de afir mar: no Acre, as mu lhe res se im pu se ram
em ní ve is mu i to aci ma da mé dia das de ma is bra si le i -
ras e fi ze ram por me re cer o ple no re co nhe ci men to de
sua im por tân cia so ci al e po lí ti ca.

A pri me i ra go ver na do ra da His tó ria do Bra sil, Io -
lan da Fle ming, é acre a na; uma das Se na do ras pi o ne -
i ras foi La é lia Alcân ta ra, re pre sen tan te do Acre; hoje,
Re gi na Lino, en fren tan do co var des e in jus ti fi cá ve is
cam pa nhas, luta para im plan tar a de mo cra cia fun diá -
ria em nos so Esta do. As acre a nas Mi ra ce li de Sou za
Lo pes Bor ges e Eva Evan ge lis ta de Ara ú jo Sou za so -
mam aos mé ri tos de ju ris tas e ci da dãs exem pla res a
gló ria de te rem sido as pri me i ras de sem bar ga do ras
do País.

La men to que os ine vi tá ve is li mi tes do tem po re -
gi men tal não me per mi tam re la ci o nar tan tas ou tras
gran des con ter râ ne as que lu ta ram na Re vo lu ção
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Acre a na, om bre an do-se aos ho mens; e, nos se rin ga -
is, di vi di ram com os ma ri dos a ta re fa de en ca mi nhar
os fi lhos no rumo do tra ba lho ho nes to. Mu i tas, in clu si -
ve, fo ram for ça das a as su mir so zi nhas a gran de e no -
bre ta re fa de cri ar as fa mí li as.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es tou ve -
ri fi can do na lis ta de ho me na ge a das pelo Con gres so
Na ci o nal que as mu lhe res bra si le i ras, nes ses cin co
sé cu los, des ta ca ram-se como guer re i ras, in te lec tu a -
is, ar tis tas, lí de res po lí ti cas, re pre sen tan tes das as pi -
ra ções co mu ni tá ri as e pre cur so ras na con quis ta de
di re i tos bá si cos quan to à ges tão dos pró pri os des ti -
nos. É um mo sa i co onde en con tra mos, lado a lado,
Ana Neri, Le i la Di niz, Olga Be ná rio, Ca cil da Bec ker,
Zuzu Angel, Xica da Sil va. To das, de fato, res pon sá -
ve is por pá gi nas im por tan tes na his tó ria da afir ma ção 
da con di ção fe mi ni na em nos so País.

Mas, no to can te às gran des he ro í nas, con sa gra -
das nos cam pos de ba ta lha onde se for jou a na ci o na -
li da de, fal tam as mu lhe res par ti ci pan tes da guer ra
que re sul tou na ane xa ção ao Bra sil das ter ras que
hoje de li mi tam o Esta do do Acre. Ao lado de nome fa -
mo sos como os de Ani ta Ga ri bal di e Ma ria Qu i té ria,
de ve mos re ve ren ci ar Ange li na Gon çal ves, com ba ten -
te des te mi da e vi to ri o sa, que as su miu as ar mas do
ma ri do mor to e en fren tou com ga lhar dia as tro pas bo -
li vi a nas.

Ange li na Gon çal ves, to da via, não foi a úni ca
acre a na a as som brar o ini mi go. Na re gião con fla gra -
da, as mu lhe res, por uma for ma ou ou tra, sem pre se
des ta ca ram nos tra ba lhos de re ta guar da. E afir mo
com or gu lho e con vic ção: sem elas, os com ba ten tes
do exér ci to li de ra do por Plá ci do de Cas tro di fi cil men te 
te ri am ob ti do as bri lhan tes vi tó ri as que de ram ao
mapa da Ama zô nia bra si le i ra seus atu a is con tor nos.

Ao con clu ir, como sem pre, olho para o fu tu ro e
nele en con tro o de sa fio ma i or, que es pe ra pela Hu ma -
ni da de, no Sé cu lo XXI que se avi zi nha: cons ci en ti zar
ho mens e mu lhe res, fi nal men te, de que não são com -
pe ti do res, mas sim, com ple men tos um do ou tro. Que
em to dos os pa í ses, nas mais di ver sas na ções, o res -
pe i to ao ser hu ma no seja igua li tá rio e in con di ci o nal.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães.) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Osmar 
Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. 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, que ro re gis trar hoje a
mi nha pre o cu pa ção, mas so bre tu do a mi nha sa tis fa -
ção em ver as de cla ra ções de V. Exª na im pren sa a

res pe i to da ati tu de to ma da por al guns Esta dos no
sen ti do de pro mo ver an te ci pa ção do ICMS.

Ama nhã, te re mos uma re u nião da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e es ta rei, jun ta men te com os
Se na do res da Co mis são, de ba ten do o as sun to. Tive a 
pre o cu pa ção de le van tar, jun to à Con sul to ria do Se -
na do, as im pli ca ções das an te ci pa ções de ICMS que
es tão sen do fe i tas por al guns Esta dos – en tre es ses o 
Pa ra ná, Mi nas Ge ra is e Per nam bu co –, que são, so -
bre tu do, a con fis são de que o Esta do es go tou to das
as suas pos si bi li da des de fi nan ci a men to pró prio, de
in ves ti men to. Na ver da de, sig ni fi ca que está com sua
ca pa ci da de fi nan ce i ra com ple ta men te es go ta da: é
uma con fis são de in sol vên cia. O Esta do toma uma
me di da que con si de ro ir res pon sá vel e com pro me te -
do ra do fu tu ro. Não se tra ta, so men te, de um pre ju í zo
para o Esta do. Na an te ci pa ção, há ju ros e en car gos fi -
nan ce i ros. O Esta do aca ba abrin do mão de par te da
re ce i ta a que te ria di re i to se co bras se o ICMS a tem -
po, opor tu na men te, e aca ba pre ju di can do os Mu ni cí -
pi os, que de i xam de re ce ber as quo tas de
par ti ci pa ção do ICMS quan do este é an te ci pa do. Na
si tu a ção di fí cil e pre cá ria em que se en con tram os
Mu ni cí pi os, essa ope ra ção de an te ci pa ção de ICMS
aca ba rá por agra var a con jun tu ra ad mi nis tra ti va e fi -
nan ce i ra dos Mu ni cí pi os bra si le i ros. 

O meu Esta do fez essa ope ra ção, e pre ci so
aler tar os pre fe i tos para que ana li sem, com seus de -
par ta men tos ju rí di cos e se cre tá ri os de fa zen da, as
im pli ca ções des sas ope ra ções re a li za das pelo Pa ra -
ná, que só com a Pe tro brás che ga a 160 mi lhões, sig -
ni fi can do uma an te ci pa ção de re ce i ta de 80 mi lhões
por mês; sem con tar a ope ra ção re a li za da com a Co -
ca-Cola e com os ma i o res con tri bu in tes do Esta do do
Pa ra ná. Esses con tri bu in tes con cor dam em fa zer
essa ope ra ção por que, evi den te men te, é fa vo rá vel a
eles; fa vo rá vel ao con tri bu in te, que re ce be um des -
con to enor me, por que con ta taxa de ju ros, en car gos
fi nan ce i ros pela an te ci pa ção, e são des fa vo rá vel ao
Esta do. Ga nha um, per de o ou tro. Ga nha aque le que
está an te ci pan do o pa ga men to do im pos to; per de
aque le que está re ce ben do o im pos to an te ci pa do. Por 
isso, essa ques tão tem que ser ana li sa da pela Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos.

Qu an do a im pren sa me con sul tou a esse res pe i -
to, eu dis se que ti nha a im pres são de que essa ope ra -
ção, além de da no sa ao Esta do, é ir re gu lar, por que
de so be de ce à Re so lu ção n.º 78. Se a ope ra ção tem
taxa de ju ros, en car gos, pra zo para pa gar, ca rac te ri -
za-se como um fi nan ci a men to; em sen do fi nan ci a -
men to, tem que ser au to ri za do pelo Se na do Fe de ral.
É cla ro que te ría mos que ter au to ri za do essa ope ra -
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ção, o que não ocor reu, já que não foi sub me ti da a
esta Casa. 

O Se cre tá rio da Fa zen da do Pa ra ná dis se que o
Se na dor Ro ber to Re quião, que se pro nun ci ou, é um
ig no ran te em leis, ape sar de ad vo ga do, e que a mim
nem res pon de ria, pois nem ad vo ga do sou. Re al men -
te, o cur so de es per te za que o Se cre tá rio da Fa zen da
do Pa ra ná fez eu não cur sei. Essa fa cul da de da es -
per te za, que ele sabe mu i to bem usar com o di nhe i ro
pú bli co no Esta do do Pa ra ná, não cur sei e ja ma is cur -
sa rei; aliás, que ro pas sar lon ge des sa fa cul da de que
o Se cre tá rio da Fa zen da do Pa ra ná cur sou. Tam bém
pen so que o Se cre tá rio da Fa zen da do Pa ra ná tem ra -
zão de me cha mar de ig no ran te. Em ma té ria de es -
per te zas e de de so nes ti da de, sou um com ple to
ig no ran te. Já o Se cre tá rio da Fa zen da do Pa ra ná, jun -
ta men te com ou tras au to ri da des do Go ver no do Pa ra -
ná, são mu i to ig no ran tes quan do se tra ta de
ho nes ti da de e de se ri e da de. Na ma té ria se ri e da de,
são com ple tos ig no ran tes.

Isso tu do le va, Sr. Pre si den te, a uma to ma da de
po si ção da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, que
não po de, de for ma ne nhu ma, ig no rar o que es tá
acon te cen do com os Esta dos. Um Esta do co mo o Pa -
ra ná, que era exem plo de equi lí brio de su as con tas há 
cin co ou se is anos e que foi co lo ca do, nes se pe río do,
co mo um dos ma i o res de ve do res do Pa ís, com uma
dí vi da que já su pe ra três anos de ar re ca da ção do
Esta do do Pa ra ná – por tan to, uma dí vi da que le va o
Esta do a ter uma li qui dez de três pa ra um ne ga ti va –,
não po de ser ig no ra do pe la Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos. A Co mis são não po de ig no rar o que es -
tá acon te cen do com o en di vi da men to ir res pon sá vel
des ses Esta dos: a to ma da de em prés ti mos sem ca -
pa ci da de de pa ga men to, a con tra ta ção de ope ra ções
co mo a an te ci pa ção de ro yal ti es de 23 anos, pa ra se
co brir rom bos de ca i xa, e, so bre tu do, ope ra ções ma -
lan dras que en co brem a si tu a ção de in sol vên cia na
apre sen ta ção dos re sul ta dos fi nan ce i ros do ano – por 
exem plo, co lo car os re cur sos de sa ne a men to ofi ci al
do Ban co do Esta do no ba lan ço, dan do en tra da des -
se di nhe i ro, mas não dan do sa í da, por que ele foi uti li -
za do pa ra co brir o pas si vo do Ban co, não sa in do da
con ta bi li da de do Te sou ro do Esta do. E, as sim, evi den -
te men te, o Esta do aca ba apre sen tan do um su pe rá vit, 
es con den do a re a li da de per ver sa das con tas do Esta -
do do Pa ra ná, que ho je se en con tram com ple ta men te
com ba li das, nu ma si tu a ção de pre ca ri e da de. Isso le -
va o Esta do do Pa ra ná a se apro xi mar da his tó ria de
ou tro Esta do, so bre o qual aven tá va mos há al guns
anos, se gun do a qual o Pa ra ná, de Esta do equi li bra do 
e exem plar, pa re cia se guir pe lo mes mo ca mi nho que
se guiu Ala go as.

Hoje, o Esta do do Pa ra ná, no que si to mo ra li da -
de, está nas pá gi nas dos jor na is – o Mi nis tro pa ra na -
en se con ti nua em to das as pá gi nas. Inclu si ve, a
re vis ta IstoÉ vol ta ao as sun to com a pu bli ca ção, no
úl ti mo fim de se ma na, de che ques de po si ta dos – um,
in clu si ve, no va lor de R$2,6 mi lhões, na con ta da mãe
do Sr. Luís Antô nio Buf fa ra, apo sen ta da, de ren da
mu i to ba i xa. Ele foi con vo ca do a com pa re cer na Co -
mis são de Assun tos So ci a is e ale gou es tar com es -
cle ro se múl ti pla, não cum prin do o seu de ver de
ci da dão de com pa re cer aqui para pres tar es cla re ci -
men tos, ele que era o prin ci pal as ses sor do Mi nis tro
Ra fa el Gre ca e con ti nua, por tan to, sob sus pe i ta.
Aliás, para mim, não há mais sus pe i ta, há a cer te za
de um es que ma de cor rup ção or ga ni za do den tro do
mi nis té rio do qual pes so as de no mes co nhe ci dos na -
ci o nal men te par ti ci pam. Mais cedo ou mais tar de,
tudo isso será evi den ci a do e es cla re ci do.

Te nho de re pe tir o que dis se no pri me i ro dia em
que me pro nun ci ei a res pe i to des te as sun to: não adi -
an ta di vi dir o mi nis té rio em dois para es con der a re a li -
da de, co lo car dois mi nis tros e sa in do o mi nis tro de
for ma hon ro sa; não adi an ta que rer de mi tir por uma
ou tra ra zão. É pre ci so não ape nas ti rar o sofá da sala,
mas que se jam to ma das as pro vi dên ci as que com pe -
tem ao Pre si den te da Re pú bli ca, que não tem o di re i -
to de jo gar para de ba i xo do ta pe te toda a su je i ra que
en vol ve o Mi nis té rio do Espor te e Tu ris mo.

Sr. Pre si den te, no Pa ra ná, nem tudo anda bem.
A Pre fe i tu ra de Lon dri na está so fren do ame a ça de im -
pe di mento do pre fe i to, que pode ser cas sa do. Bas ta
ins ta la rem uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
para in ves ti gar des vio de re cur sos na ven da das ações 
da Ser con tel, acu sa ções en vol ven do de pu ta dos que
pre ci sam ser es cla re ci das. Hoje, o jor nal traz uma de -
nún cia gra vís si ma de que dez de pu ta dos re ti ra ram
suas as si na tu ras do re que ri men to de ins ta la ção de
uma CPI na Assem bléia Le gis la ti va em tro ca de pa ga -
men to de pro pi na. Isso pre ci sa ser es cla re ci do. Os de -
pu ta dos não po dem fi car sob sus pe i ta. Se é men ti ra,
que se es cla re ça para lim par o nome dos de pu ta dos;
se é ver da de, as sim como o pre fe i to que pa gou, os de -
pu ta dos que re ce be ram de vem ser cas sa dos.

Tra ta-se de uma lim pe za que deve ser fe i ta, as -
sim como pro pu se mos, aqui, a lim pe za no Ju di ciá rio.
V. Exª foi o men tor da CPI, que cum priu o seu pa pel de 
for ma im por tan te. E ti ve mos, sem dú vi da ne nhu ma,
um mar co; de po is des sa CPI, acre di to que te re mos
um novo com por ta men to da Jus ti ça bra si le i ra, sem
dú vi da ne nhu ma. Não re sol ve mos to dos os pro ble -
mas, mas a V. Exª o País deve essa ini ci a ti va e as me -
di das que dela sur gi rão. Mas não po de mos per mi tir,
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nem no Exe cu ti vo e nem no Le gis la ti vo, que qual quer
de nún cia fi que sem uma apu ra ção apro fun da da.

E o Pa ra ná pre ci sa dis so para que os seus ci da -
dãos se jam res pe i ta dos, para que a hon ra do Esta do
seja res pe i ta da. E o Pa ra ná é um Esta do de ho mens
tra ba lha do res e hon ra dos, que não que rem ver os
seus re pre sen tan tes en la me a dos, sem que isso tudo
seja ab so lu ta men te, ri go ro sa men te es cla re ci do, para
que nós, pa ra na en ses, pos sa mos ter a con vic ção de
que o di nhe i ro dos im pos tos que pa ga mos está sen do 
uti li za do para a cons tru ção de obras so ci a is, so bre tu -
do, e não para o pa ga men to de pro pi nas e para o fi -
nan ci a men to da cor rup ção que está se tor nan do
no tí cia diá ria nos jor na is do Pa ra ná para a ver go nha
dos ci da dãos sé ri os, que são a ma i o ria dos pa ra na -
en ses.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Con ce do o
apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Osmar Di as, V. Exª ob ser va que a Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos de ve rá, ama nhã, to mar uma
de ci são di an te da in for ma ção que foi tra zi da a pú bli co
pe lo jor nal O Esta do de S. Pa u lo, se gun do a qual pe -
lo me nos três Esta dos con se gui ram uma an te ci pa ção 
de ICMS em uma tí pi ca ope ra ção de cré di to, uma
ope ra ção fi nan ce i ra. E na me di da em que a Cons ti tu i -
ção é mu i to cla ra ao afir mar que ca be ao Se na do Fe -
de ral au to ri zar as ope ra ções fi nan ce i ras de in te res se
da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, ti pi ca men te
es sa ope ra ção de ve ria ter si do au to ri za da pre vi a men -
te pe lo Se na do. É fá cil lem brar que ain da re cen te -
men te, ano pas sa do, nós aqui au to ri za mos uma
ope ra ção pe la qual o Go ver no do Esta do do Rio de
Ja ne i ro fez uma an te ci pa ção de cré di tos re la ti vos aos
ro yal ti es que, com res pe i to à União, te rá nos pró xi -
mos anos. Eu fa ço es se pa ra le lo, por que ti pi ca men te
is to pas sou pe lo Se na do. De for ma que nes sa ope ra -
ção de an te ci pa ção de ICMS, jun to à Pe tro brás, se ria
pró prio que a ope ra ção an tes me re ces se o exa me pe -
lo Se na do Fe de ral. Tra ta-se, por tan to, de uma de ci -
são res pon sá vel que nós pre ci sa re mos to mar, e com
cer te za há que se cor ri gir o er ro na me di da em que
não foi pre vi a men te ana li sa do pe lo Se na do.

O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)  – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Edu ar do Su plicy, pelo seu apar te. V.
Exª vem de en con tro exa ta men te àqui lo que pro pôs
on tem o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, o Pre si -
den te do Con gres so, que dis se que pre ci sa mos ana li -
sar na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. Se a
Co mis são vai apro var a ope ra ção ou não é ou tra his -
tó ria. Nós te mos que ana li sar, apre ci ar e, se apro va -

da, ela con ti nua va len do, e os Esta dos que an te ci pa -
ram po de rão, evi den te men te, re ce ber es ses re cur sos 
an te ci pa da men te. Caso a Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos – e já an te ci po o meu voto, di zen do que
vo ta rei con tra essa an te ci pa ção, por que ela é le si va
aos in te res ses do Esta do e dos Mu ni cí pi os – se pro -
nun cie con tra, ela terá de ser can ce la da e, evi den te -
men te, se ti vés se mos a Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal já em vi gor, os res pon sá ve is pela me di da te ri -
am de ser pu ni dos na qui lo que essa lei pre vê. No en -
tan to, essa ope ra ção deve ser pelo me nos can ce la da. 

Sr. Pre si den te, que ro di zer que abor dei es sa
ques tão ho je, pa ra que fi que bem cla ra a mi nha po si -
ção. Cer ta fe i ta, por me io da im pren sa, já fui acu sa do
pe lo Go ver no do Pa ra ná de es tar con tra os in te res ses 
do Esta do. Ma is uma vez, co lo co-me a fa vor dos in te -
res ses do Esta do, prin ci pal men te ago ra em que o
Esta do do Pa ra ná es tá de ca be ça ba i xa, ao re ce ber
tan tas de nún ci as de cor rup ção e tan tas di fi cul da des
que en con tra o Go ver no pa ra na en se pa ra co lo car su -
as fi nan ças em dia. Qu e ro co lo car-me à dis po si ção do 
Go ver na dor Ja i me Ler ner pa ra aju dá-lo a re cons tru ir
o Esta do que, no meu en ten di men to, nes se pe río do,
foi des tru í do fi nan ce i ra men te. Com a mi nha mo des ta
con tri bu i ção, es tou à dis po si ção pa ra aju dá-lo nas
ope ra ções, nas me di das e nos pro je tos que eu en ten -
der se rem po si ti vos pa ra o Esta do; e es ta rei sem pre
con tra aque las ope ra ções que con si de ro se rem pre -
ju di ci a is ao Esta do. Não es tou aqui pa ra agra dar o
Go ver na dor do Pa ra ná; es tou aqui pa ra cum prir com
os ci da dãos do Pa ra ná o man da to que me foi con ce -
di do pa ra, so bre tu do, hon rar o vo to que re ce bi.

Pen so até, Sr. Pre si den te, que de vo en cer rar es -
te pro nun ci a men to, di zen do que apren di mu i to a co -
nhe cer as pes so as pe lo seu com por ta men to, pe las
su as ati tu des, e te nho um res pe i to mu i to gran de por V. 
Exª. Por is so, te nho con vic ção de que se co me teu
nes ses di as com V. Exª uma gran de in jus ti ça. Mas, tal -
vez, se ja a es tra té gia da que les que que rem mis tu rar
na va la co mum, ou ni ve lar por ba i xo, co mo se diz na
gí ria ma is po pu lar, to dos, mis tu ran do to dos nes se la -
ma çal de cor rup ção que se ins ta lou em al guns se to -
res da ad mi nis tra ção pú bli ca des te Pa ís. Mas te nho
cer te za, Sr. Pre si den te, de que com o res pe i to que V.
Exª ad qui riu no Se na do Fe de ral e na sua vi da pú bli ca, 
a ver da de pre va le ce rá, e o res pe i to que te nho e que
os ci da dão des te Pa ís têm, so bre tu do pe la con du ta
sé ria, ho nes ta e hon ra da de V. Exª, pre va le ce rá. Não
se rá a ten ta ti va da que les que que rem se de fen der
mis tu ran do pes so as sé ri as com os de so nes tos e cor -
rup tos que ven ce rá es sa dis pu ta en tre a se ri e da de e
a de so nes ti da de que ain da cam pe ia, mas que nós ha -
ve re mos de, com ba ten do com fir me za, pe lo me nos
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ex tir pá-la do ser vi ço pú bli co bra si le i ro pa ra que pos -
sa mos ter os re cur sos pú bli cos in do ao en con tro das
ne ces si da des e, so bre tu do, das ques tões so ci a is do
Pa ís.

Um ho mem que pro põe a cri a ção de um fun do
de com ba te à po bre za, não pode ser mis tu ra do com
aque les que des vi am o di nhe i ro pú bli co para o en ri -
que ci men to pró prio.

De i xo não ape nas a mi nha so li da ri e da de, mas
so bre tu do o meu pro tes to, Sr. Pre si den te, por que, se
não re a gir mos a esse tipo de com por ta men to, fi ca rá
mu i to di fí cil para a po pu la ção bra si le i ra sa ber dis cer -
nir en tre quem é sé rio e quem não é. Está na hora de
co la bo rar mos para que, nas pró xi mas ele i ções, o
povo co me ce a se pa rar cor re ta men te o ho nes to do
de so nes to, ve ri fi can do quem será man da do para
casa e quem po de rá vol tar. As ou tras qua li da des e vir -
tu des são até con se qüên cia da ho nes ti da de.

Sr. Pre si den te, ofe re ço-lhe a mi nha so li da ri e da -
de e prin ci pal men te a mi nha con fi an ça na hon ra dez
de V. Exª. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Se na dor Osmar Dias, agra de ço a V. Exª as
suas pa la vras. V. Exª tra du ziu com mu i ta cor re ção –
que, aliás, é ca rac te rís ti ca da sua vida – o sen ti men to
que me in va de a alma. 

Na re a li da de, nun ca tra tei com nin guém de ne -
nhum as sun to em re la ção à Pre fe i tu ra de São Pa u lo.
De sa fio os Srs. Se na do res, Mi nis tros e Se cre tá ri os de 
Esta do que de mons trem qual quer vez que eu te nha
fe i to so li ci ta ção para al gu ma em pre sa pri va da, seja
ela qual for.

V. Exª foi no pon to: o que mais me ca u sa des -
gas te e so fri men to e até re a ções mais for tes é mis tu -
rar-me com pes so as in dig nas da vida pú bli ca,
in ves ti do res de ca rá ter du vi do so, Ve re a do res que re -
ce be ram ou re ce bem pro pi nas e ou tros po lí ti cos que
re al men te não po dem om bre ar-se co nos co. Isso me
ca u sou re al men te sur pre sa, es pan to e in dig na ção.
Indig na ção que tra du zo atra vés da de sig na ção de um
ad vo ga do para pro ces sar quem me ca lu ni ou, pos sa
ou não es tar nas suas fa cul da des men ta is nor ma is.
Eu re al men te, se não fos se um ho mem sé rio, não pre -
si di ria o Se na do. Mi nha vida está aber ta a quan tos
que i ram, e quem faz vida pú bli ca há mais de qua ren ta 
anos nun ca en con trou nin guém que lhe pro vas se
nada con tra a sua ho nes ti da de. Po dem fa lar do seu
tem pe ra men to, mas ja ma is da sua cor re ção na vida
pú bli ca. Esse é o trun fo, esse é o em ble ma, essa é a
for ça que me faz en fren tar ca lu ni a do res e ao mes mo
tem po pre si dir, com a dig ni da de que V. Exª de se ja, o
Se na do da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do res, as so mo à tri -
bu na hoje para fa lar de ame ni da des. No meio des sa
sa ra i va da de de nún ci as que as so la o País, des se “de -
nun cis mo”, de tan ta de plo ra ção dos con ci da dãos di -
an te de seus di ri gen tes, re gis tro, na opor tu ni da de, a
mi nha sa tis fa ção com a úl ti ma pes qui sa do IBOPE re -
a li za da no Esta do do To can tins. O IBOPE ga ran te ín -
di ces ele va dos de apro va ção, con fi an ça e es pe ran ça.

O to can ti nen se de mons tra que está ao lado do
Go ver na dor Si que i ra Cam pos e de seus di ri gen tes. O
tra ba lho re a li za do por esse ór gão mais im por tan te de
pes qui sa de opi nião pú bli ca em nos so País, ates ta
nú me ros que nos or gu lham e os qua is gos ta ria de ler.

Em re la ção à vida que está le van do o to can ti -
nen se hoje:

– mu i to sa tis fe i to – 3% da po pu la ção; 
sa tis fe i to – 75% da po pu la ção;
– in sa tis fe i to – 19% da po pu la ção; 
– mu i to in sa tis fe i to – 1%. 
Opi nião so bre se o To can tins está no ca mi nho

cer to ou er ra do:
no ca mi nho cer to – 78%; 
no ca mi nho er ra do – 10%.
Na opi nião dos en tre vis ta dos, a atu al si tu a ção

eco nô mi ca do Esta do é: 
óti ma – 7%; 
boa – 37%; 
re gu lar – 34%; 
ruim – 5%; 
pés si ma – 4%.
Como o to can ti nen se clas si fi ca a atu al ad mi nis -

tra ção: 
óti ma – 12%; 
boa – 46%; 
re gu lar – 28%; 
ruim – 4%; 
pés si ma – 3%. 
Apro va ou de sa pro va a for ma com que o Go ver -

na dor ad mi nis tra o Esta do: 
apro va – 77%; 
de sa pro va – 13%. 
Ní vel de con fi an ça no Go ver na dor: 
con fi am – 71%; 
não con fi am – 18%. 
Fra ses que me lhor des cre vem o Go ver na dor: 
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“é mu i to tra ba lha dor” – 83%; 
“é um lí der fir me e de ci di do” – 80%; 
“cum pre o que pro me te” – 71%; 
“é ho nes to” – 66%; 
“é com pe ten te” – 49%; 
“é re a li za dor” – 45%. 
Evi den te men te, esse que si to per mi te a múl ti pla

es co lha. 
Dois sen ti men tos dos en tre vis ta dos em re la ção

ao Go ver na dor:
es pe ran ça – 53%; 
con fi an ça – 48%. 
Três áre as onde o Go ver na dor dis pen sa ma i or

aten ção: 
edu ca ção – 56%; 
es tra das, ro do vi as – 34%; 
sa ú de – 29%. 
Pro gra mas mais lem bra dos do Go ver no: “Pi o ne -

i ros Mi rins”, se me lhan te ao Bol sa-Escola, ins ti tu í do
no Dis tri to Fe de ral, que con gre ga mais de 30 mil cri -
an ças po bres em nos so Esta do, que tem um per cen -
tu al do sa lá rio mí ni mo, uma ces ta bá si ca, es tu do
di u tur no e as con di ções ne ces sá ri as para la zer e edu -
ca ção; Hi dre lé tri ca Luís Edu ar do, que é uma gran de
hi dre lé tri ca em cons tru ção no nos so Esta do e que
leva o nome do gran de De pu ta do Luís Edu ar do Ma -
ga lhães. Cin qüen ta por cen to dos en tre vis ta dos
acham que é um dos pro gra mas mais lem bra dos do
Go ver no Si que i ra Cam pos; pro gra ma de Asfal ta men -
to, 45%. Pra ti ca men te o Esta do do To can tins. Sr. Pre -
si den te, ao ser cri a do, com ex ce ção da
Be lém-Brasília, no tre cho que cor ta o nos so Esta do,
pra ti ca men te não exis tia ou tra es tra da as fal ta da.
Hoje, con ta mos com mais de 4.200 km de es tra das
as fal ta das no ter ri tó rio to can ti nen se; la vou ras co mu -
ni tá ri as, 42%; Ban co da Gen te, 39%, que é um sis te -
ma de fi nan ci a men to ao pe que no e, di ria, até o
mi cro pro du tor ru ral ou ur ba no; e o ABC da Ci da da nia
tem 34% de lem bran ça dos en tre vis ta dos, que é um
pro gra ma ar ro ja do, Sr. Pre si den te, que pre ten de er ra -
di car to tal men te o anal fa be tis mo en tre os adul tos do
nos so Esta do, nos pró xi mos cin co anos.

A ação do Go ver no re ce be nota 10 em ener gia
por 27% dos en tre vis ta dos. Com efe i to, o Esta do do
To can tins, a par tir de se tem bro de 2001, de i xa rá de
ser um gran de im por ta dor de ener gia elé tri ca, para se 
trans for mar num ex por ta dor de ener gia elé tri ca, com
a ina u gu ra ção da Hi dre lé tri ca Luís Edu ar do Ma ga -
lhães, e já com a con ces são de mais qua tro ou cin co
hi dre lé tri cas para a ini ci a ti va pri va da tam bém no Rio
To can tins. Assim sen do, pas sa re mos a ser um gran de 

ex por ta dor de ener gia elé tri ca, gra ças, evi den te men -
te, ao po ten ci al hí dri co do nos so Esta do.

Srs. Se na do res, a ação do Go ver no tam bém re -
ce be nota 10 em rede de água – 22% da po pu la ção;
com ba te à seca – 20% (es cla re ço que, em bo ra as
chu vas se jam fre qüen tes no ter ri tó rio do To can tins
em ge ral, a re gião su des te do Esta do con fron ta-se
com o su do es te da Ba hia, por tan to é uma re gião bas -
tan te seca, que pre ci sa da ação do Go ver no para mi -
ni mi zar o pro ble ma); agri cul tu ra – 19%; ha bi ta ção –
19%; sa ú de – 19%; apo io ao me nor aban do na do –
18%; apo io ao pe que no pro du tor – 17%.

Por tan to, Sr. Pre si den te, re gis tro mi nha sa tis fa -
ção com essa úl ti ma pes qui sa do Ibo pe, que de mons -
tra que o povo to can ti nen se sen te-se fe liz, con si de ra
o Esta do bem ad mi nis tra do, con fia no seu go ver nan -
te, Go ver na dor Si que i ra Cam pos, como tam bém em
to dos aque les que, de ma ne i ra di re ta ou in di re ta,
pres tam a sua co la bo ra ção.

Esta va mu i to cer to o Con gres so Na ci o nal quan -
do, na Cons ti tu in te de 1988, hou ve por bem des mem -
brar o ter ri tó rio de Go iás. Anti ga men te, o nor te de
Go iás, hoje Esta do do To can tins, par ti ci pa va com cer -
ca de 3% dos re cur sos en ca mi nha dos para Go iás.
Hoje, nos sa par ti ci pa ção che ga a qua se 40% des se
bolo. O Esta do está dan do cer to, e de ve mos isso ao
gran de es ta dis ta Si que i ra Cam pos e, so bre tu do, aos
Cons ti tu in tes de 1988.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te, no bre Se na dor Car los Pa tro cí -
nio?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Pois não, no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PPB – TO) – No bre
Se na dor Car los Pa tro cí nio, de se jo tão-so men te co -
mun gar com V. Exª des te mo men to gra ti fi can te, de
ale gria, de sa tis fa ção por ver o es for ço que faz jun to a
se us Pa res que re pre sen tam o Esta do do To can tins
no Se na do Fe de ral – eu e o Se na dor Edu ar do Si que i -
ra Cam pos. E nós to dos, jun ta men te com os De pu ta -
dos Fe de ra is, de for ma ar ti cu la da e con jun ta, te mos
pro cu ra do dar a con tri bu i ção ne ces sá ria a fim de que
o Go ver no Si que i ra Cam pos re a li ze os so nhos da po -
pu la ção to can ti nen se. Os pi o ne i ros que, co mo V. Exª,
eu e o pró prio Go ver na dor Si que i ra Cam pos, co nhe -
ce ram aque la re gião ain da nos idos da dé ca da de
1970, e ho je a vê em num pro ces so efer ves cen te e
con ta gi an te de mu dan ça, sa bem ava li ar o sal to qua li -
ta ti vo da con di ção de vi da da que la po pu la ção. É por
es sa ra zão que o po vo apro va, de for ma con sa gra do -
ra, o Go ver no Si que i ra Cam pos. A trans for ma ção foi
mu i to gran de, e V. Exª é tes te mu nha, é par tí ci pe des -
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se pro ces so. To dos nós de se ja mos que as trans for -
ma ções con ti nu em e es ta mos tra ba lhan do pa ra que o 
Esta do atin ja ní ve is de de sen vol vi men to bem ma is
ele va dos, pro pi ci an do à po pu la ção uma vi da sa u dá -
vel, fe liz, ale gre, con sen tâ nea com as exi gên ci as mo -
der nas. Além dis so, pro cu ra mos co lo car à sua
dis po si ção os re cur sos da ciên cia e da tec no lo gia,
que na tu ral men te fa zem me lho rar seu mo do de vi da.
Em ra zão das trans for ma ções por que pas sa ram to -
dos os mu ni cí pi os que in te gram o Esta do do To can -
tins, te mos mu i to âni mo, mu i ta dis po si ção e von ta de
de con ti nu ar nes sa lu ta ex tre ma men te gra ti fi can te.
Ou tro pon to im por tan te, Se na dor, é a cons ciên cia de
que, nu ma po lí ti ca de in te gra ção na ci o nal, o pa pel do
To can tins é mu i to im por tan te no que diz res pe i to, por
exem plo, à in te gra ção das ba ci as hi dro grá fi cas. Nos -
so Esta do po de rá efe ti va men te con tri bu ir pa ra a so lu -
ção do pro ble ma da se ca, que se ar ras ta por anos e
anos e afli ge o Nor des te. Po de re mos trans fe rir um
pou co dos nos sos ma nan ci a is hí dri cos pa ra mi ti gar
as di fi cul da des dos nos sos ir mãos nor des ti nos. Além
dis so, com sua lo ca li za ção ge o grá fi ca es tra té gi ca no
cen tro do Pa ís, o To can tins se pres ta à ar ti cu la ção en -
tre as di ver sas re giões e con tri bu i rá efe ti va men te pa -
ra a ocu pa ção har mô ni ca da Ama zô nia, es sa ri ca e
be la re gião tão de can ta da e que tan tos sen ti men tos e
in te res ses des per ta na co mu ni da de in ter na ci o nal.
Nos so Esta do sen te-se re a li za do e sa tis fe i to com tu -
do o que es tá fa zen do. E nós, que te mos a hon ra e o
or gu lho de re pre sen tar mos nos sa gen te nes ta Ca sa,
tam bém nos sen ti mos gra ti fi ca dos e cons ci en tes da
im por tân cia e ne ces si da de da nos sa lu ta e da res pon -
sa bi li da de que nos pe sa so bre os om bros de con ti nu -
ar nes sa pe re gri na ção al ta men te al vis sa re i ra,
vi san do me lho rar a qua li da de de vi da do nos so po vo.
Por tan to, cum pri men to V. Exª e de mo do es pe ci al o
Go ver na dor Si que i ra Cam pos, que, com vi são am pla, 
tem con se gui do ar ti cu lar as for ças do Esta do nu ma
di re ção só, al can çan do o su ces so em no me da bra va
gen te to can ti nen se.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha, agra de ço-lhe 
pelo apar te e in cor po ro ao meu mo des to pro nun ci a -
men to as ob ser va ções de V. Exª, ar tí fi ce na im plan ta -
ção e de sen vol vi men to da que le Esta do, ten do sido
seu pri me i ro Se cre tá rio de Edu ca ção, De pu ta do Fe -
de ral por duas ve zes, e mu i to bem vo ta do, com mu i ta
jus ti ça, para re pre sen tá-lo nes ta mais alta Câ ma ra
Le gis la ti va do País.

V. Exª vem co la bo ran do de ma ne i ra de ci si va
com o Go ver na dor Si que i ra Cam pos e com to dos os
seg men tos or ga ni za dos da que la so ci e da de, para que 
pos sa mos re ce ber do povo aqui lo que, a meu ver, é a

ma i or láu rea do po lí ti co: o re co nhe ci men to da po pu la -
ção de que seus re pre sen tan tes es tão tra ba lhan do
bem, com dig ni da de.

Pos so as se gu rar, emi nen te Se na dor Qu in ta ni -
lha, que do ra van te nos so Esta do ten de a se de sen -
vol ver com mu i to mais in ten si da de, mu i to mais
ce le ri da de, haja vis ta que o eixo prin ci pal de de sen -
vol vi men to, ela bo ra do pelo Go ver no Fe de ral por in ter -
mé dio do PPA, é o eixo Cen tro-Oeste – Nor te do
nos so País, em que jus ta men te se lo ca li za o Esta do
do To can tins. Esse de sen vol vi men to se fará por meio
de suas hi dro vi as, da fer ro via Nor te-Sul e da in ter li ga -
ção, ou seja, pelo li nhão de trans mis são elé tri ca Nor -
te-Sul, além de in ves ti men tos pe sa dos na área de
trans por te. Por tan to, só te mos que nos ufa nar e fi car -
mos fe li zes em ou vir que o povo do nos so Esta do está 
sa tis fe i to com seu Go ver na dor, com seus re pre sen -
tan tes e com a eco no mia do Esta do. E te mos es pe -
ran ça de vê-lo cada vez mais for ta le ci do com o
au men to de sua eco no mia, ge ran do em pre go e ren da 
e re ce ben do uma mi gra ção mu i to gran de.

Srs. Se na do res, es sas pes so as que es tão res -
pon den do a esse ques ti o ná rio são ori un das de to das
as par tes do Bra sil. São ga ú chos, ca ta ri nen ses, pa u -
lis tas, pa ra na en ses. Nos sa re gião, por as sim di zer, é
com pos ta por pes so as de to dos os Esta dos da nos sa
Fe de ra ção.

Por tan to, quan do ouço tan ta de plo ra ção de cor -
rup ção, de má ad mi nis tra ção, de mal ver sa ção dos re -
cur sos pú bli cos, te nho ape nas que me ale grar por
es tar nes ta tri bu na enal te cen do o tra ba lho gi gan tes co 
do Go ver na dor Si que i ra Cam pos, pelo qual a po pu la -
ção lhe dá 77% de apro va ção, con for me es cla re ce o
Ibo pe. São es sas al gu mas fra ses que me lhor des cre -
vem o Go ver na dor: “É mu i to tra ba lha dor”, 83%; “É um 
lí der fir me e de ci di do”, 80%; “Cum pre o que pro me te”, 
71%; “É ho nes to”, 66%; “É com pe ten te”, 49%; “É re a -
li za dor”, 45%. Não vejo ne nhum que si to que de pre cie
o tra ba lho de nos so Go ver na dor.

Sr. Pre si den te, é com sa tis fa ção que faço este
re gis tro. O povo do To can tins é tra ba lha dor, está per -
se guin do seu ide al e – o mais im por tan te – de mons -
tran do to tal e ab so lu ta con fi an ça no seu Go ver na dor
e nos seus re pre sen tan tes em to dos os ní ve is.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa -
tro cí nio, o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães,
Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pelo Sr. Djal ma Bes sa.

O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.
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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, Srªs. e Srs. Se na do res, es ti ve
pre sen te na ce ri mô nia de trans mis são de man do do
Pre si den te Ri car do La gos, ele i to pelo povo chi le no.
Sua Exce lên cia re ce beu do Pre si den te Edu ar do Frei
a Pre si dên cia do Chi le.

De se jo que to dos do Se na do Fe de ral sa i bam o
quão bo ni ta foi a fes ta da de mo cra cia. Re ce bi o con vi -
te do Emba i xa dor do Chi le no Bra sil, Sr. Juan Mar ta -
bit, para es tar pre sen te jun ta men te com o Pre si den te
Na ci o nal do Par ti do dos Tra ba lha do res, De pu ta do
José Dir ceu, com Mar co Au ré lio Gar cia, Se cre tá -
rio-Geral de nos so Par ti do, e com o ex-Governador
Cris to vam Bu ar que e di ver sos ou tros com pa nhe i ros.
Esti ve ram tam bém pre sen tes, re pre sen tan do o Se na -
do Fe de ral, os Se na do res Artur da Tá vo la, Ro ber to
Fre i re e o Mi nis tro José Ser ra, que tam bém é Se na -
dor. Estes acom pa nha ram a co mi ti va do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so.

Tes te mu nha mos a vi bra ção do povo chi le no di -
an te da ele i ção do Pre si den te Ri car do La gos Esco -
bar, per ten cen te ao Par ti do So ci a lis ta. Sua
Exce lên cia se cons ti tui no ter ce i ro Pre si den te da cha -
ma da Con cer ta tión, que in clui o Par ti do De mo cra ta
Cris tão, o Par ti do So ci a lis ta Chi le no, o Par ti do Co mu -
nis ta Chi le no e ou tros Par ti dos que, des de o tér mi no
da di ta du ra mi li tar chi le na, vêm pro gre din do.

Te nho a con vic ção, pelo que pude tes te mu nhar,
de que o Pre si den te Ri car do La gos dará um pas so
mu i to im por tan te para con so li dar a de mo cra cia chi le -
na, in clu si ve ex tir pan do al guns dos ele men tos que
ain da per du ram do pro ces so de tran si ção em re la ção
à di ta du ra por que pas sou aque le país.

Cito ape nas al gu mas das pa la vras do emo ci o -
nan te dis cur so pro nun ci a do de uma ja ne la do Pa la cio
de La Mo ne da – o Jor nal Ter ce ra as si na la que hou ve
al gu mas pí fi as, al guns pro tes tos, al gu mas va i as:

Seré Pre si den te de to dos. De ci vi les y
mi li ta res, de ri cos y po bres, de to dos los que 
he mos re ce bi do una he ren cia de dos si glos
de vida in de pen di en te, de to dos los que for -
ma mos una sola gran fa mi lia chi le na, una
fa mi lia em la que não so bra ni uno solo de
sus mem bros. Un Chi le que se es fu er za e
tra ba ja, um Chi le que qui e re so ñar y un Chi -
le que se com pro me te aho ra, em las pu er -
tas de este nu e vo mi le nio, a que ha brá una
opor tu ni dad para cada uno de sus hi jos. A
eso me com pro me to.

Se gui ram-se os apla u sos. De po is, em um dos
mo men tos mais to can tes do pro nun ci a men to fe i to no
Pa lá dio de La Mo ne da, Sua Exce lên cia dis se:

Ami gos y ami gas, es toy aquí para in vi -
tar los, des de esta vi e ja y no ble casa, des de
es tos año sos bal co nes por don de han pa sa -
do los me jo res su e ños de Chi le. Aquí han
es ta do las es pe ran zas de mu chos. Y tam -
bién, por qué no de cir lo, aquí tam bién han
es ta do nu es tros do lo res, in clu yen do la ma -
yor tra ge dia po lí ti ca de este si glo XX.

Então o povo o in ter rom peu para apla u di-lo e
gri tar: “Ju i cio a Pi no chet”, ou seja, “que seja jul ga do o
Ge ne ral Pi no chet”. 

Estoy cons ci en te que des de es tos bal -
co nes mu chos se han di ri gi do al pu e blo y
aquí en esta casa uno de el los dejó su vida
y me re ce nu es tro res pe to.

Foi essa a ma ne i ra como o Pre si den te Ri car do
La gos re fe riu-se ao ex-Presidente Sal va dor Allen de.
As suas úl ti mas pa la vras fo ram:

Gra ci as ami gos por este re ci bi mi en to,
gra ci as por esta tar de ma ra vil lo sa, aho ra les 
digo: los con vo co a tra ba jar y a las fi es tas
de ma ña na. Y ten gan la se gu ri dad que aquí
es ta rá el Pre si den te de us te des, para ser vir -
los a us te des. Mu chas gra ci as, mu chas gra -
ci as.

O povo, en tão, dis se: “Si si en te, si si en te, Allen -
de esta pre sen te”.

Ali, no gran de pal co em que foi trans for ma da a
es ta ção fer ro viá ria de San ti a go, um gran de te a tro
onde mais de qua tro mil pes so as as sis ti ram al gu mas
das ma ni fes ta ções cul tu ra is mais im por tan tes, o mo -
men to de gran de emo ção foi quan do o Pre si den te Ri -
car do La gos cum pri men tou e abra çou a Srª Hor ten cia 
Allen de, vi ú va do ex-Presidente Sal va dor Allen de.
Entre os De pu ta dos, es ta va tam bém pre sen te a fi lha
do ex-Presidente Sal va dor Allen de, De pu ta da Isa bel
Allen de*.

Impres si o nou-me mu i to po si ti va men te o Pre si -
den te Ri car do La gos quan do ex pres sou o de se jo de
gran de uni da de do povo chi le no e a ma ne i ra como es -
pe ra olhar para o fu tu ro, não re vi ran do as fe ri das do
pas sa do, mas re co nhe cen do a ne ces si da de de se fa -
zer jus ti ça a to dos e con tri bu in do para que haja um
Chi le mu i to mais fra ter no, so li dá rio e para a apro xi ma -
ção das na ções ir mãs da Amé ri ca La ti na, in clu si ve de
nós bra si le i ros.
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É im por tan te e sig ni fi ca ti vo o con vi te fe i to pelo
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so para que o
Chi le se tor ne, o quan to an tes, mem bro do Mer co sul.
Espe ro que pos sa mos logo fa zer do Mer co sul algo de
gran de re le vân cia, que pos sa pre ce der a as sim cha -
ma da Asso ci a ção de Li vre Co mér cio das Amé ri cas,
con for me de se jo do Pre si den te Bill Clin ton. É im por -
tan te que for ta le ça mos an tes o Mer co sul, o Bra sil, o
Pa ra guai, o Uru guai, a Argen ti na, o Chi le e ou tros pa í -
ses que que i ram abra çá-lo.

Sr. Pre si den te, so bre a CPI dos Pre ca tó ri os e as
de cla ra ções da Srª Ni céa Pit ta, é im por tan te di zer que 
es sas de cla ra ções de sen ca de a ram uma sé rie de re a -
ções, ga nhan do des ta que nos úl ti mos dias, não só
nos ve í cu los de co mu ni ca ção mas tam bém nas ruas
de São Pa u lo; em to das as ca sas, res ta u ran tes, no
táxi, no avião, to das as pes so as es tão co men tan do.

Algu mas pes so as têm pro cu ra do des qua li fi car a 
Srª Ni céa Pit ta, com ati tu des que, às ve zes, fa zem
lem brar a ten ta ti va de se des qua li fi car o Sr. Pe dro
Col lor de Mel lo, o Sr. José Car los Alves dos San tos,
que aca ba ram re sul tan do na CPI do Caso PC Fa ri as
e, de po is, a que da do Pre si den te Fer nan do Col lor de
Mel lo, a sua cas sa ção, bem como, de po is, a CPI do
Orça men to e a per da de man da to de mu i tos par la -
men ta res que ha vi am pro ce di do ir re gu lar men te.

Con si de ro im por tan te que, ao in vés de se des -
qua li fi car a Srª Ni céa Pit ta, cada pes soa even tu al -
men te men ci o na da pro cu re di zer, com mu i ta
as ser ti vi da de, o que re al men te acon te ceu.

Tive a opor tu ni da de de di zer, se cun dan do a Se -
na do ra He lo i sa He le na, ao pró prio Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, que con si de rei a re a ção de S. Exª
um tan to des pro po si ta da – e falo isso com mu i to com -
pa nhe i ris mo, por que a mi nha re co men da ção é que
seja sem pre ou tro o pro ce di men to. Aliás, há pou cos
ins tan tes, di an te do pro nun ci a men to do Se na dor
Osmar Dias, S. Exª pro cu rou, com mu i ta fir me za e cor -
re ção, e sem qual quer ofen sa, es cla re cer, pelo me nos, 
boa par te dos epi só di os, ain da que isso me re ça ser
ob je to de ave ri gua ção bas tan te apro fun da da.

É im por tan te no tar que mu i tas das ob ser va ções
da Srª Ni céa Pit ta le vam em con si de ra ção pro ce di -
men tos que já eram co nhe ci dos, mu i tos de les, pela
po pu la ção de São Pa u lo.

Algu mas pes so as, in clu si ve o De pu ta do Miro
Te i xe i ra, re a gi ram como se o Se na do Fe de ral não ti -
ves se re a li za do uma apu ra ção sé ria e res pon sá vel
so bre a ques tão dos pre ca tó ri os, como se a CPI dos
Pre ca tó ri os não ti ves se apu ra do os fa tos e não hou -
ves se sido re a li za do um en ca mi nha men to ao Mi nis té -
rio Pú bli co dos fa tos gra ves ali apon ta dos. 

Algu mas emis so ras de te le vi são che ga ram a
cha mar, er ro ne a men te, o Se na dor Gil ber to Mi ran da
de re la tor da CPI dos Pre ca tó ri os, quan do S. Exª, na
ver da de, ape nas deu um voto em se pa ra do, por que
es ta va pro cu ran do de fen der mu i tas das pes so as e
ino cen tar mu i tos dos res pon sá ve is, sen do que o Se -
na dor foi, in clu si ve, par te da qui lo que acon te ceu. 

A CPI apu rou de ta lha da men te as ações do gru -
po ins ta la do na Se cre ta ria de Fi nan ças do Mu ni cí pio
de São Pa u lo na épo ca em que o Sr. Cel so Pit ta era o
ti tu lar da que la Se cre ta ria. Cada pas so de seus as ses -
so res, como os dos Srs. Pe dro Ne i va, Wag ner Ra mos, 
Ni val do Fur ta do de Alme i da e Ma ria He le na Mo re i ra
Cel la, foi in ves ti ga do pela CPI, não só no que se re fe -
re à atu a ção no âm bi to da Pre fe i tu ra, mas tam bém à
par ti ci pa ção de cada um nos pro ces sos de ex por ta -
ção das ir re gu la ri da des para os Esta dos de San ta
Ca ta ri na, Ala go as e Per nam bu co e para os Mu ni cí pi -
os de Cam pi nas, Osas co e Gu a ru lhos. Tudo isso foi
exa mi na do e re la ci o na do no re la tó rio fi nal de au to ria
do Se na dor Ro ber to Re quião, que tra ba lhou ar du a -
men te, com ex tra or di ná ria de di ca ção – dis so, to dos
aqui fo mos tes te mu nhas.

Equi vo cou-se, in clu si ve, a Rede Glo bo, ao in for -
mar, no pro gra ma “Glo bo Re pór ter”, que o voto em
se pa ra do do Se na dor Gil ber to Mi ran da ino cen tou o
Pre fe i to Cel so Pit ta, como se aqui lo ti ves se sido con -
clu si vo. Hou ve, re al men te, essa ten ta ti va, mas ela foi
abor ta da pela CPI, que de ci diu que as opi niões apre -
sen ta das na que le voto em se pa ra do iri am ser in clu í -
das ape nas como ma ni fes ta ção de ca rá ter pes so al do 
au tor, o Se na dor Gil ber to Mi ran da, sem al te rar o cor -
po prin ci pal do re la tó rio da CPI. Tal en ten di men to foi,
pos te ri or men te, re fe ren da do pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e pelo Ple ná rio do
Se na do. O re la tó rio do Se na dor Ro ber to Re quião,
apro va do pela ma i o ria dos Srs. Se na do res e pelo Ple -
ná rio, no que diz res pe i to às ope ra ções re a li za das
pelo Mu ni cí pio de São Pa u lo, diz o se guin te:

..., ve ri fi ca-se que a dí vi da atu al, pro ve ni -
en te das seis emis sões da Pre fe i tu ra de São
Pa u lo, cor res pon de a R$3.678.966.265,42.
Como foi apu ra do..., ape nas 23,39% des sas 
emis sões fo ram uti li za das para os fins de vi -
dos. O res tan te foi ob ti do atra vés de ma no -
bras de cál cu los e es ti ma ti vas fe i tas pela
Se cre ta ria das Fi nan ças da Pre fe i tu ra, que
ob je ti va va a emis são da ma i or quan ti da de
pos sí vel de le tras. Ou seja, 76,61% des sa dí -
vi da, cor res pon den te a R$2.818.456.055,94
(dois bi lhões, oi to cen tos e de zo i to mi lhões,
qua tro cen tos e cin qüen ta e seis mil, cin -
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qüen ta e cin co re a is e no ven ta e qua tro cen -
ta vos), fo ram ob ti dos in cons ti tu ci o nal men te,
por não se en qua dra rem no art. 33 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri -
as, sen do po ten ci al men te uti li za dos para
ou tros fins, res sal va da a exis tên cia de le tras 
res pec ti vas no Fun do de Li qui dez (não ven -
di das no mer ca do).

As con clu sões da CPI quan to às ope ra ções
le va das a cabo pe los de ma is en tes da Fe de ra ção
en vol vi dos no es cân da lo não fo ram di fe ren tes. Fi -
cou de fi ni ti va men te cons ta ta do que as emis sões
re a li za das por Per nam bu co, Ala go as e San ta Ca -
ta ri na fo ram to tal men te ir re gu la res, não ha ven do
qual quer base le gal que am pa ras se tais emis sões, 
que se ba se a ram em do cu men ta ção for ja da, con -
tan do in clu si ve com as si na tu ras fal si fi ca das e de -
cre tos ine xis ten tes.

A par ti ci pa ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras nas ir -
re gu la ri da des tam bém não foi omi ti da pela CPI. Algu -
mas ins ti tu i ções par ti ci pa ram da ven da da tec no lo gia
aos Esta dos e Mu ni cí pi os, como os ban cos Ma -
xi-Divisa S. A., Ve tor e a Cor re to ra Per fil*. Ou tras fi gu -
ra ram como la ran jas, no que fi cou co nhe ci do como
“ca de ia da fe li ci da de”, a exem plo da IBF Fac to ring e
da PRD Enge nha ria Eco nô mi ca. Ou tros co or de na -
vam os me ca nis mos para a re mes sa dos re cur sos
para o ex te ri or, como a Split e inú me ros cam bis tas
que atu a vam nas re giões de fron te i ra. A CPI, fi nal -
men te, de i xou re gis tra da tam bém a par ti ci pa ção de
al gu mas ins ti tu i ções de gran de por te que atu a vam
como com pra do ras fi na is dos tí tu los, tais como o Bra -
des co e o Ba nes ta do, além de fun dos de pen são de
em pre sas es ta ta is.

As con se qüên ci as da CPI po dem ser ve ri fi ca -
das por meio da ação do Mi nis té rio Pú bli co, que
abriu inú me ros pro ces sos com base nas in ves ti ga -
ções re a li za das pela CPI. Por exem plo, no Mu ni cí pio
de São Pa u lo, os prin ci pa is acu sa dos – o atu al Pre fe -
i to, Cel so Pit ta, e seu an te ces sor, Pa u lo Ma luf – fo -
ram con de na dos, em pri me i ra ins tân cia, a de vol ver o 
di nhe i ro aos co fres mu ni ci pa is. Os di ver sos re cur sos 
es tão sen do jul ga dos nas ins tân ci as su pe ri o res e um 
de les, cujo re sul ta do deve ser di vul ga do nes ta se -
ma na, pode de ter mi nar o afas ta men to do Pre fe i to
Cel so Pit ta e sua ine le gi bi li da de nos pró xi mos oito
anos.

Então, não há ne ces si da de de cri ar ou tra CPI
para ana li sar o que já foi far ta men te do cu men ta do – a 
não ser que seja pre ci so apu rar ou tros fa tos. Pre ci sa -
mos, na ver da de, in ves ti gar por que cer tas de ci sões
fo ram to ma das sem que se le vas sem em con si de ra -

ção os re sul ta dos da CPI e es pe ci fi ca men te por que
hou ve um acor do en tre o Te sou ro Na ci o nal e a Pre fe i -
tu ra de São Pa u lo para o re fi nan ci a men to em 30 anos
dos tí tu los emi ti dos ir re gu lar men te para pa ga men to
dos pre ca tó ri os, ape sar da de ter mi na ção ex pres sa do 
Se na do Fe de ral – Re so lu ção nº 78 – de que tais tí tu -
los so men te po de ri am ser re fi nan ci a dos pelo pra zo
má xi mo de 10 anos.

O acor do não é de fi ni ti vo e sua vi gên cia está
con di ci o na da à apro va ção do Se na do, mas o sim -
ples fato de o Po der Exe cu ti vo ter con cor da do com
os ter mos pro pos tos pela Pre fe i tu ra já ca u sa es tra -
nhe za. Po de mos até aqui ad mi tir que os cre do res
não se jam pu ni dos por ir re gu la ri da des pra ti ca das
pe los ges to res pú bli cos, o que não con diz in te i ra -
men te com a re a li da de, pois a CPI com pro vou que
os cre do res par ti ci pa ram ati va men te das ir re gu la ri -
da des, atra vés das “Ca de i as da Fe li ci da de”. Mas não 
se pode ace i tar que a União e o Se na do dêem ao Sr.
Pa u lo Ma luf e ao Sr. Cel so Pit ta um ates ta do de boa
con du ta. O Mi nis té rio da Fa zen da, por ra zões to tal -
men te obs cu ras, deu o pri me i ro pas so. Cabe ao Se -
na do re ver ter essa ab sur da de ci são. O De pu ta do
Miro Te i xe i ra po de rá co la bo rar com o ob je ti vo de res -
ta be le cer a mo ra li da de pú bli ca se di re ci o nar seus
es for ços para ten tar com pre en der o que mo ti vou
esse Acor do, e não a in ves ti ga ção de fa tos já des -
ven da dos. 

É pre ci so, pois, le var em con si de ra ção o que foi
fe i to pela CPI dos Pre ca tó ri os. 

Gos ta ria, Sr. Pre si den te, in clu si ve, de aqui res -
sal tar o que dis se o Se na dor Ro ber to Re quião no ofí -
cio en ca mi nha do hoje ao Se na do Fe de ral, quan do
anun cia que ama nhã fará uma ex po si ção na Hora do
Expe di en te, con vi dan do os De pu ta dos Mi chel Te mer,
Pre si den te da Câ ma ra, e Miro Te i xe i ra para aqui ou vi -
rem o que S. Ex.ª tem a di zer a res pe i to des ta pro pos -
ta de re a ber tu ra da CPI dos Pre ca tó ri os.

A CPI, da qual foi Re la tor o Se na dor Ro ber to
Re quião e Pre si den te o Se na dor Ber nar do Ca bral, foi
uma das mais du ras do Par la men to bra si le i ro. Suas
con clu sões fo ram cla ras e in so fis má ve is. Admi nis tra -
do res do Ban co Bra des co, da Pre fe i tu ra de São Pa u -
lo, dos Go ver nos de San ta Ca ta ri na, Ala go as e
Per nam bu co e das Pre fe i tu ras de Osas co, Gu a ru lhos
e Cam pi nas e ad mi nis tra do res pú bli cos es tão com
seus bens co lo ca dos em in dis po ni bi li da de e ou tros
con de na dos.

O Go ver na dor de Ala go as, Di val do Su ru agy, re -
nun ci ou no meio do man da to. Pro cu ra do res da Re pú -
bli ca, de ex tre ma in te gri da de, le vam os pro ces sos
para fren te. 
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Diz o Se na dor Ro ber to Re quião que tal vez pre -
ci se mos de uma CPI, sim, para sa ber o que exis te por
trás da in ten ção de re a bri-la, pa ra li san do as in ves ti -
ga ções fe i tas pelo Mi nis té rio Pú bli co e pela Po lí cia
Fe de ral e pela Jus ti ça, numa ma no bra di ver si o nis ta e
pro te la tó ria.

E mes mo uma nova CPI para sa ber por que o
Go ver no ig no ra as con clu sões da CPI dos Pre ca tó ri -
os, ro lan do os tí tu los de Per nam bu co sem ou vir o Se -
na do.

Re gis tra ain da as in for ma ções pres ta das pela
Rede Glo bo quan do afir ma que o Re la tor da CPI foi o
ex-Senador Gil ber to Mi ran da e que o re la tó rio da CPI
ab sol veu Cel so Pit ta e Pa u lo Ma luf. 

“Pre ten do dis cu tir a quem ser vem es sas de sin -
for ma ções”, diz o Se na dor Ro ber to Re quião, que
cha ma a aten ção para o fato de que o Pro je to de De -
cre to do Se na do nº 34/2000, de au to ria de S. Ex.ª,
para anu lar a ro la gem le gal da dí vi da de Per nam bu co
dor mi ta sem in di ca ção de Re la tor na CCJ, ape sar dos 
re i te ra dos pro tes tos pú bli cos.

Assim, ama nhã, te re mos a opor tu ni da de de ou -
vir o Se na do Ro ber to Re quião so bre o tema. 

Gos ta ria de ain da as si na lar a co mu ni ca ção que
me en vi ou há pou co o Dr. Wal la ce Pa i va Mar tins Jú ni -
or, 4º Pro mo tor de Jus ti ça e Se cre tá rio Exe cu ti vo da
Pro mo to ria de Jus ti ça da Ci da da nia da Ca pi tal, que
aqui re gis tra a re la ção das ações ci vis pú bli cas re fe -
ren tes aos pre ca tó ri os de cor ren tes da CPI men ci o na -
da do Mu ni cí pio de São Pa u lo, com pos tu la ção de
apli ca ção das san ções da Lei nº 8.429/92.

1 – Pro ces so nº 672/97, da 12ª Vara
da Fa zen da Pú bli ca da Ca pi tal, do Mi nis té -
rio Pú bli co ver sus Cel so Pit ta e Wag ner
Bap tis ta Ra mos e as cor re to ras e dis tri bu i -
do ras de tí tu los Per fil, Áu rea, Ne go ci al, Con -
tra to, Big, Pa per, Ban co Inves tor, Ban co
Tec ni corp, Va lor, JHL, Lep tos, Ce dro, ERG,
Ban co Indus val, Cre di corp;

a)  ob je to: ope ra ções de ven da e com -
pra de LFTM no va lor de R$10.749.146,08
(ato de im pro bi da de ad mi nis tra ti va le si vo ao 
erá rio);

b)  jul ga men to: pro ce dên cia da ação
em 25 de ju nho de 1997 (apli ca ção das san -
ções da Lei Fe de ral 8.429/92);

c) an da men to: aguar dan do exa me dos 
re cur sos in ter pos tos no Tri bu nal de Jus ti ça
do Esta do de São Pa u lo.

2 – Pro ces so nº 896/97, 9ª Vara da
Fa zen da Pú bli ca da Ca pi tal, Mi nis té rio Pú -
bli co ver sus Pa u lo Sa lim Ma luf, Cel so Ro -

ber to Pit ta do Nas ci men to e Wag ner Bap tis -
ta Ra mos;

a) ob je to: des vio de fi na li da de na emis -
são de tí tu los pú bli cos no va lor de
R$1.229.805.353,36, para aten di men to dos
pre ca tó ri os (ato de im pro bi da de ad mi nis tra -
ti va aten ta tó rio aos prin cí pi os da Admi nis tra -
ção Pú bli ca);

b) jul ga men to: pro ce dên cia da ação
em 27 de fe ve re i ro de 1998;

c) an da men to: aguar dan do exa me dos 
re cur sos no Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do
de São Pa u lo (Ape la ção Cí vel 115294.5/2).

3 – Pro ces so nº 1.066/98, 5ª Vara da
Fa zen da Pú bli ca da Ca pi tal, Mi nis té rio Pú -
bli co ver sus Cel so Ro ber to Pit ta do Nas ci -
men to, Wag ner Bap tis ta Ra mos, Maxi Di vi -
sa, Bra des co, Ve tor, Pe dro Ne i va Fi lho, Ne -
go ci al, Pa per, Per fil, JHL, Ia nes Re pres.,
Split, Co ber tec, SMTJ, Ban co Indus val e ou -
tros. 

a) ob je to: ali e na ção de LFTM, sem li ci -
ta ção e por pre ço in fe ri or ao de mer ca do
(va lor R$ 9.367076,95)/ aqui si ção de bens
no exer cí cio de fun ção pú bli ca, por agen tes
pú bli cos mu ni ci pa is, com va lo res des pro por -
ci o na is à evo lu ção do pa tri mô nio ou ren -
da/re ce bi men to de van ta gem in de vi da por
agen tes pú bli cos no exer cí cio de car gos pú -
bli cos mu ni ci pa is (ato de im pro bi da de ad mi -
nis tra ti va ca u sa do res de en ri que ci men to ilí -
ci to de agen tes pú bli cos e le si vos ao pa tri -
mô nio pú bli co).

b) an da men to em ins tru ção na 5ª Vara 
da Fa zen da Pú bli ca da Ca pi tal. 

4 – Pro ces so nº 1.423/97, 10ª Vara da
Fa zen da Pú bli ca da Ca pi tal. Mi nis té rio Pú -
bli co ver sus Cel so Ro ber to Pit ta do Nas ci -
men to e ou tros.

a) ob je to: in for me pu bli ci tá rio em de fe -
sa pes so al do Pre fe i to (jus ti fi ca ti vas das
ope ra ções de LFTM. Impro bi da de ad mi nis -
tra ti va le si va ao Erá rio e aten ta tó ria aos
prin cí pi os da Admi nis tra ção Pú bli ca) no va -
lor de R$172.915,60;

b) jul ga men to: pro ce dên cia em
16-6-98; 

c) an da men to: aguar dan do exa me do
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de São Pa u lo
so bre re cur sos in ter pos tos (Ape la ção Cí vel
102.626.5/9.
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Assi na a Ofi ci al de Pro mo to ria Che fe, Mí zia
Ca mar go Ri be i ro, por so li ci ta ção do Dr. Wal la ce Pa i -
va Mar tins.

Essas, por tan to, são as in for ma ções do Mi nis té -
rio Pú bli co do Esta do de São Pa u lo, re la ti vas ao an da -
men to das ações de cor ren tes em fun ção das
con clu sões da CPI e do re la tó rio do Se na dor Ro ber to
Re quião, apro va do pe los Srs. Se na do res.

Assim sen do, co lo ca mos, aqui, a in for ma ção
pre ci sa de que essa CPI teve con se qüên ci as, que es -
tão sen do ob je to, ago ra, de de ci sões do Tri bu nal de
Jus ti ça do Esta do de São Pa u lo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – Os Srs. 
Se na do res Lú cio Alcân ta ra, Ro me ro Jucá, Edu ar do
Si que i ra Cam pos e Ma u ro Mi ran da en vi a ram dis cur -
sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Ex. as se rão aten di dos.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, nem mes mo
o 8 de mar ço, Dia Inter na ci o nal da Mu lher, es ca pou
ao fu ror re vi si o nis ta de nos sos tem pos. Se gun do a
pro fes so ra Na u mi A. de Vas con ce los, da Uni ver si -
da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, a his tó ria, se gun do
a qual, em um re mo to e frio 8 de mar ço de 1908, vá -
ri as ope rá ri as da in dús tria têx til de Nova Ior que mor -
re ram que i ma das, em in cên dio pro vo ca do na fá bri ca 
onde se re u ni am em gre ve con tra as más con di ções 
de tra ba lho, não pas sa ria de len da sem qual quer
com pro va ção.

De qual quer for ma, essa “fo gue i ra de bru xas” do 
iní cio do sé cu lo guar da um for te sim bo lis mo em re la -
ção à con di ção fe mi ni na, ape sar de não as si na lar,
pro pri a men te, o iní cio da luta da mu lher, a qual tem
suas ori gens em tem pos mais re mo tos.

Nas cul tu ras ma is pri mi ti vas, cha ma das “de co -
le ta”, as con di ções am bi en ta is eram tão fa vo rá ve is
que as po pu la ções po di am vi ver da qui lo que a na tu re -
za ofe re cia. Os fe nô me nos da guer ra e da ca ça eram
mu i to ra ros ou até ine xis ten tes. Ho mens e mu lhe res
vi vi am em so ci e da des não com pe ti ti vas, em bo ra hou -
ves se di vi são se xu al de tra ba lho. Ha via uma es pé cie
de igual da de en tre mu lher e ho mem. As mu lhe res
eram con si de ra das co mo se res ma is pró xi mos do sa -
gra do por ge ra rem e man te rem a vi da bi o ló gi ca e,
por tan to, pos su íam al guns pri vi lé gi os.

Mais tar de – por vol ta de 10.000 a 8.000 a.C. –
quan do se des co bri ram as téc ni cas de arar a ter ra,
ins ta la ram-se as so ci e da des agrá ri as – e com elas a
his tó ria como a co nhe ce mos – e a si tu a ção da mu lher 
pas sa por uma trans for ma ção ra di cal. Até a ins ta la -

ção des sas so ci e da des, o prin cí pio mas cu li no e
fe mi ni no, jun tos, go ver na vam o mun do.

Ago ra, já não é mais as sim. De vi do à ne ces si da -
de de fi xar-se à ter ra e di vi di-la en tre os clãs para cul -
ti vá-la, a mu lher pas sa a atu ar ape nas na es fe ra do
pri va do. A ela pas sam a com pe tir a ge ra ção e a cri a -
ção dos fi lhos, en quan to ao ho mem com pe tem o tra -
ba lho de arar a ter ra e de de fen dê-la con tra os
pos sí ve is com pe ti do res. Já não é mais o prin cí pio fe -
mi ni no jun to com o mas cu li no que do mi nam o mun do
e, sim, a lei do mais for te.

Assim, sus ten ta dos em ra zões eco nô mi cas e
ide o ló gi cas, os ho mens im põem a lei à mu lher. Ela
pas sa a sair das mãos do pai para as do ma ri do. O
adul té rio fe mi ni no é pu ni do com a mor te, ao pas so
que os ho mens, se nho res do de se jo, cri am um mun -
do para si, em que a fi gu ra da mu lher é ir re me di a vel -
men te di vi di da: de um lado, a mãe, pura, in to cá vel e
pri va da, e do ou tro, a pros ti tu ta, mu lher pú bli ca e usa -
da por to dos.

Enquan to as con di ções tec no ló gi cas o per mi -
tem, essa si tu a ção per ma ne ce inal te ra da. Mas, no
sé cu lo XVIII, com a in ven ção do tear me câ ni co e to -
das as tec no lo gi as cor re la tas, ins ta u ra-se o modo de
pro du ção ca pi ta lis ta, com a con se qüen te in dus tri a li -
za ção.

A si tu a ção da mu lher so fre nova trans for ma ção.
Em ter mos mu i to ge ra is, com a con cen tra ção ur ba na,
não é mais pre ci so pro du zir mão-de-obra ba ra ta para
arar a ter ra. Ao con trá rio, são gran des os ex ce den tes
da for ça de tra ba lho. A mu lher co me ça, pois, a li mi tar
a na ta li da de. Entra, tam bém, para o mun do do tra ba -
lho, sem pre com sa lá ri os in fe ri o res aos do ho mem,
de vi do à car ga de es te reó ti pos e pre con ce i tos so bre
sua con di ção, ca u sa dos por mi lê ni os de opres são se -
xu al e ex plo ra ção eco nô mi ca.

A mu lher co me ça a lu tar por me lhor edu ca ção,
me lho res con di ções de hi gi e ne, di re i to à ci da da nia
po lí ti ca, ao voto, etc. É nes se con tex to que sur gem os
pri me i ros mo vi men tos fe mi nis tas nos pa í ses eu ro pe -
us e nos EUA, re cla man do o di re i to à edu ca ção e ao
voto.

O pri me i ro a ser con quis ta do foi o di re i to à ins -
tru ção. O en si no se cun dá rio e su pe ri or, an tes ex clu si -
va men te des ti na do aos ho mens, foi fi nal men te aber to 
às mu lhe res, que as sim ti ve ram opor tu ni da de de par -
ti lhar os be ne fí ci os da ins tru ção com os ho mens, e
pre pa rar-se para exer cer fun ções que até en tão lhes
es ta vam ve da das. O mito da in fe ri o ri da de fe mi ni na
co me ça a cair por ter ra. Em 1920, 52 mu lhe res dou to -
ra ram-se pela Uni ver si da de de Oxford, um dos mais
di fí ce is ba lu ar tes a se rem ven ci dos.
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A luta pela con quis ta dos di re i tos da mu lher não
foi, no en tan to, uma luta pa cí fi ca. A cam pa nha agi tou
em mu i tos pa í ses, com os ar gu men tos os mais vi go -
ro sos “pró” e “con tra”. A par ti ci pa ção das mu lhe res na
vida po lí ti ca não se de sen ro la num do mí nio ne u tro,
ob je ti vo; ao con trá rio, põe em jogo cren ça so ci a is pro -
fun das, mu i tas ve zes in cons ci en tes, mu i tas ve zes re -
pe li das, mas sem pre pre sen tes, que lhe dá uma
co lo ra ção pas si o nal mais ou me nos acen tu a da.

Essa par ti ci pa ção cho ca-se vi si vel men te com
uma tra di ção an ti-feminista que, em bo ra se en fra que -
ça des de o prin cí pio do sé cu lo, per ma ne ce, en tre tan -
to, as saz for te até os nos sos dias. Tra ta-se de
subs ti tu ir um sis te ma so ci al que con si de ra a ati vi da de 
fe mi ni na como es sen ci al men te fa mi li ar e pri va da, por
um sis te ma novo, ad mi tin do a ple na igual da de dos se -
xos em to dos do mí ni os.

No Bra sil, Se nho ras e Se nho res Se na do res,
em bo ra a luta seja mais tar dia, a tra je tó ria das mu lhe -
res re pro duz, em gran de me di da, os mo vi men tos in -
ter na ci o na is. Assim como em ou tras na ções,
po de mos fa lar, tam bém, de dois mo vi men tos dis tin -
tos. Um de les é o pro je to or ga ni za do de par ti ci pa ção
fe mi ni na na vida pú bli ca e ou tro é a evo lu ção que se
pro ces sa por meio da con tri bu i ção re vo lu ci o ná ria e pi -
o ne i ra de al gu mas mu lhe res.

Po de mos si tu ar, com bas tan te re cuo no tem po,
a lon ga jor na da da mu lher bra si le i ra por con quis tas
de di re i tos. Já em 1534, te mos a atu a ção qua se des -
co nhe ci da de Anna Pi men tel, es po sa de Mar tin Afon -
so de Sou za, fren te à Ca pi ta nia de São Vi cen te, que
ini ci ou o cul ti vo da la ran ja, do ar roz, do tri go e a cri a -
ção de gado na re gião. Ana Pi men tel não foi a úni ca.
Duas ou tras es po sas de do na tá ri os es ti ve ram à fren te 
dos ter ri tó ri os con ce di dos a seus es po sos: Bri tes
Men des de Albu quer que, es po sa de Du ar te Co e lho
Pe re i ra, em Per nam bu co, e Lu i za Gri mal di, mu lher de
Vas co Fer nan des Cou ti nho, no Espí ri to San to.

Em 1752, foi lan ça do o pri me i ro li vro de mu lher
no Bra sil, es cri to em por tu guês. Tra ta va-se das Má xi -
mas da Vir tu de e da For mo su ra,  da bra si le i ra Te re sa
Mar ga ri da da Sil va Orta. Qu an to a uma pu bli ca ção
es sen ci al men te fe mi nis ta, em 1852 foi lan ça do o Jor -
nal das Se nho ras, no qual as mu lhe res exi gi am aces -
so à edu ca ção.

Em 1881, pela pri me i ra vez, as mo ças con quis -
ta ram o di re i to de en trar nas fa cul da des de Me di ci na.
Em 1910, sob o co man do da pro fes so ra De o lin da de
Fi gue i re do Dal tro, foi or ga ni za do o Par ti do Re pu bli ca -
no Fe mi ni no. Sob a ba tu ta de Bert ha Lutz, re a li -
zou-se, em 1922, no Rio de Ja ne i ro, o pri me i ro
Con gres so Fe mi ni no Bra si le i ro. Em 1929, a ca pi xa ba

Emi li a na Vi a na Emery con quis ta, na Jus ti ça, o re gis -
tro ele i to ral e o di re i to ao voto. Como a Cons ti tu i ção
de 1891 era omis sa, al gu mas mu lhe res re cor re ram
ao Ju di ciá rio.

Fi nal men te, em 1932, lei do Pre si den te Ge tú lio
Var gas con ce de às mu lhe res al fa be ti za das o di re i to
de voto. De po is do Equa dor, o Bra sil foi se gun do País
da Amé ri ca La ti na a ou tor gar-lhes esse di re i to. Em
1934, a Cons ti tu i ção Fe de ral ina u gu ra uma nova era
ao as se gu rar a igual da de sem dis tin ção de sexo, con -
quis ta ex clu í da da Car ta de 1937. Em 1962, com a
mu dan ça no Esta tu to da Mu lher Ca sa da, a es po sa
de i xa de ser tu te la da pelo ma ri do e pode de ci dir so bre 
a pró pria vida.

Fi nal men te, em 1988, a enér gi ca atu a ção da
ban ca da fe mi ni na ga ran tiu uma Car ta que as se gu ra
igual da de para ho mens e mu lhe res na che fia das fa -
mí li as. Os prin ci pa is di re i tos pas sam a in te grar a le tra
da lei.

Dito as sim, su ma ri a men te, pode pa re cer que
essa evo lu ção foi se re na e in do lor, o que não é ver da -
de. Ne nhu ma trans for ma ção so ci al foi tão in ten sa e
sem re tor no como cha ma da “re vo lu ção fe mi ni na”. Pri -
si o ne i ras do es par ti lho em 1900, sem di re i to a voto e
de pen den tes do “se nhor meu ma ri do”, as mu lhe res
viam suas vi das se rem co man da das e seus an se i os
re pri mi dos. Mas nem to das ace i ta ram. Co ra jo sas pi o -
ne i ras, ce le bri da des ou mu lhe res anô ni mas, seja nas
gran des ca u sas ou em pe que nos de ta lhes co ti di a nos,
re be la ram-se e de ci di ram mu dar a pró pria his tó ria.

Des se uni ver so fa zem par te guer re i ras como
Inês de Sou za, mu lher do Go ver na dor Sal va dor Cor -
re ia de Sá, que im pe diu uma in va são de fran ce ses no
Rio de Ja ne i ro; Chi ca Ho mem e Qu i té ria Lo pes Mo re i -
ra, que lu ta ram na Gu er ra do Pa ra guai; a cha ru te i ra
Ade li na, in for man te dos abo li ci o nis tas em São Luís
do Ma ra nhão e Ma ria Qu i té ria de Je sus, hoje re co -
nhe ci da como pa tro na do qua dro com ple men tar do
exér ci to.

Con tri bu í ram, tam bém, es por tis tas e ar tis tas
como Ané sia Pi nhe i ro, he ro í na da avi a ção bra si le i ra;
Ma ria Lenk, pri me i ra mu lher a re pre sen tar nos so País 
em uma Olim pía da; Car men San tos, pri me i ra ci ne as -
ta bra si le i ra; Chi qui nha Gon za ga, com po si to ra e ma -
es tri na; Nair de Tef fé, pri me i ra-dama e ca ri ca tu ris ta e
Eu gê nia Mo re i ra, pri me i ra re pór ter do Bra sil.

Em qua se to dos os cam pos da ati vi da de hu ma -
na e da his tó ria bra si le i ra, ti ve mos a par ti ci pa ção de
mu lhe res no tá ve is. Des de Ní sia Flo res ta, a fe mi nis ta
que se tor nou um mar co na luta pe los di re i tos da mu -
lher e que foi uma das in te lec tu a is bra si le i ras que
mais se des ta ca ram, na épo ca, de fen den do as ca u -
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sas da Abo li ção e da Re pú bli ca, até ar tis tas como
Tar si la do Ama ral, Ani ta Maf fal ti e Pa tri cia Gal vão – a
Pagu –, cuja con tri bu i ção foi de fi ni ti va para o Mo vi -
men to Mo der nis ta de 1922. Des de Nise da Sil ve i ra, a
psi qui a tra re vo lu ci o ná ria, res pon sá vel pela cri a ção do 
Mu seu do Incons ci en te e pela re ve la ção de ar tis tas
como Arthur Bis po do Ro sá rio, até Cla ri ce Lis pec tor,
que ina u gu rou um dis cur so fe mi ni no em nos sas le -
tras. E mais uma mul ti dão de mu lhe res, que, se não
de i xa ram uma obra, con tri bu í ram para a mu dan ça do
com por ta men to. É um uni ver so he te ro gê neo, no qual
se abri gam ve de tes e atri zes como “Luz del Fu e go” e
Le i la Di niz, cro nis tas como Ma ri na Co la san ti e Car -
mem da Sil va, ati vis tas como Rose Ma rie Mu ra ro e
He lo ne i da Stu dart.

Hoje, como sa be mos, Se nho ras e Se nho res
Se na do res, a par ti ci pa ção da mu lher no mun do do
tra ba lho e na vida po lí ti ca e cul tu ral do País já está
es ta be le ci da, mes mo que ain da não en con tre ex -
pres si vi da de nu mé ri ca à al tu ra. “Elas” já es tão em
toda par te. No co man do de gran des em pre sas,
como Ma ria Sylvia Bas tos Mar ques, fren te à Com pa -
nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal, Mar lu ce Dias, fren te a
toda po de ro sa Rede Glo bo. Nas ca de i ras ou tro ra
“ma chis tas” da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras, como
Ra quel de Qu e i roz, Né li da Pi ñon e Lygia Fa gun des
Tel les. Estão gal gan do os mais al tos pos tos da ma -
gis tra tu ra e há mu i to con quis ta ram os do ma gis té rio
uni ver si tá rio. Estão na van guar da de mo vi men tos
cul tu ra is, na di re ção de ae ro na ves e de em pi lha de i -
ras. Estão cada vez mais pre sen tes no mun do da
ciên cia, con for me com pro va o tí tu lo de dou to ra Ho -
no ris Ca u sa da Uni ver si da de de Re ims Cham pag ne
Arden ne – uma das mais im por tan tes da Fran ça –
con ce di do à jo vem dou to ra Lú cia Wil la di no Bra ga,
do Hos pi tal Sa rah Ku bits chek.

Eu di ria, Se nho ras e Se nho res Se na do res, que,
em ter mos de evo lu ção do fe mi nis mo, já su pe ra mos a
fase “he rói ca”. As mu lhe res não pre ci sam pro var mais
nada. Se a so ci e da de não lhes con ce deu uma vi si bi li -
da de ma i or, em ter mos quan ti ta ti vos, é por que as es -
tru tu ras so ci a is se mo vem len ta men te e ain da não
ab sor ve ram as al te ra ções so fri das. É cla ro que isso só
se faz jun ta men te com o de sen vol vi men to glo bal.

Em al guns pa í ses, as mu lhe res con se gui ram
uma boa par ti ci pa ção no po der po lí ti co. Na Escan di -
ná via, são cer ca de 40% do par la men to; na Fin lân dia,
38%; nos EUA, cer ca de 25%, além de 11 go ver na do -
ras de Esta do, 17 se cre tá ri as da Fa zen da. Elas são,
tam bém, 41% de to dos os em pre sá ri os nor -
te-americanos! No Bra sil, en tre tan to, a ban ca da fe mi -
ni na no Con gres so Na ci o nal con ta ape nas com 28

De pu ta das e 5 Se na do ras, no to tal de 513
par la men ta res na Câ ma ra e 81 no Se na do Fe de ral,
re pre sen tan do so men te 5,5% dos man da tos.

Ain da é pou co, Se nho ras e Se nho res Se na do -
res. Mas é um nú me ro que pro gre di rá à me di da que
ou tras ques tões tam bém pro gri dam na so ci e da de: a
de mo cra ti za ção do en si no e da sa ú de, a me lho ria das 
con di ções de vida e de tra ba lho, a me lhor dis tri bu i ção
da ren da...

A par ti ci pa ção da mu lher não é uma ques tão
iso la da. É um in di ca dor se gu ro de trans for ma ções em 
toda a so ci e da de. Sig ni fi ca que as opor tu ni da des fo -
ram igua li ta ri a men te dis tri bu í das e que o mé ri to foi o
prin ci pal cri té rio de aces so. Na ver da de, che ga rá o
tem po em que não ha ve rá mais sen ti do em se fa lar na 
“ques tão da mu lher”. Ou na “ ques tão da cri an ça”. Ou
na “ques tão do ne gro”. Che ga rá o tem po em que a
úni ca ques tão será a ques tão da de mo cra cia.

Po der-se-á, en tão, es que cer o dia 8 de mar ço,
te nha ou não exis ti do.

Mu i to obri ga do pela aten ção.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, cre io que pou -
cas pes so as con tes ta ri am, de boa-fé, o im por tan te
pa pel que as Co mis sões Par la men ta res de Inqué ri to 
do Con gres so Na ci o nal vêm de sem pe nhan do em
nos so País. Mes mo que sua for ma de atu a ção, mu i -
tas ve zes cri ti ca da, seja pas sí vel de aper fe i ço a men -
to, é in con tes tá vel o gran de nú me ro de re le van tes
ser vi ços que as CPIs já têm pres ta do ao Bra sil. E
tal vez o seu ma i or mé ri to ve nha sen do o de cons ci -
en ti zar a po pu la ção so bre gran des e gra ves pro ble -
mas de nos so País, ao mes mo tem po em que, com
base no res pal do da opi nião pú bli ca, po dem-se pro -
por e apro var me di das efi ca zes para com ba tê-los. 

Assim é que a CPI da Câ ma ra dos De pu ta dos
que in ves ti ga a pro du ção e a co mer ci a li za ção de me -
di ca men tos no País cha mou a aten ção para um gran -
de nú me ro de ques tões se ri ís si mas, as qua is
re la ci o nam-se di re ta men te com a sa ú de de nos sa po -
pu la ção. Ve mos, por um lado, de nún ci as con tra as
mar gens de lu cro ex tre ma men te ele va das com que
ope ram di ver sos la bo ra tó ri os; e, ain da, as di fi cul da -
des que se en con tram para a im plan ta ção efe ti va da
Lei nº 9.787, que tra ta dos me di ca men tos ge né ri cos e 
si mi la res – a qual con sis te, sem dú vi da, em um im por -
tan te ins tru men to para vi a bi li zar a di mi nu i ção dos
pre ços dos re mé di os. 

Cons ta ta-se, por ou tro lado, que a sa ú de da po -
pu la ção é afe ta da não ape nas pelo alto pre ço de mu i -
tos me di ca men tos, mas tam bém pela má-fé de
di ver sos fa bri can tes e co mer ci an tes, que põem no
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mer ca do me di ca men tos inó cu os, fal si fi ca dos ou com
efe i tos da no sos ao or ga nis mo, ain da mal es cla re ci -
dos. A po pu la ri za ção da ex pres são “B. O.”, que de sig -
na os me di ca men tos “bons para otá rio”, pas sou a
re pre sen tar, cer ta men te à re ve lia da que le que a di vul -
gou, um novo grau de cons ciên cia da po pu la ção so -
bre o con su mo de re mé di os. Os con su mi do res
bra si le i ros não que rem mais ser en ga na dos com -
pran do re mé di os com pre ços in jus ti fi ca da men te al -
tos, nem tam pou co com pran do re mé di os e pro du tos
as se me lha dos de má qua li da de, es pe ci al men te os
fal si fi ca dos e os ab so lu ta men te inó cu os. 

É evi den te que aí deve agir a mão do Esta do, fis -
ca li zan do e pu nin do prá ti cas cri mi no sas, como a fal si -
fi ca ção ou a adul te ra ção de re mé di os. Por ou tro lado,
há a ne ces si da de de se aper fe i ço ar a le gis la ção, de
modo a que se jam cri a dos no vos e mais efi ca zes ins -
tru men tos para a de fe sa da sa ú de da po pu la ção. Afi -
nal, o di re i to a con su mir me di ca men tos de qua li da de
está cer ta men te in clu so no di re i to de to dos os ci da -
dãos à sa ú de – pre vis to no ar ti go 196 da Cons ti tu i ção
Fe de ral – o qual tem por con tra par ti da o de ver do
Esta do em ga ran ti-lo.

Uma me di da que pode co i bir, de modo con sis -
ten te, par te da ex plo ra ção da boa-fé de nos sa po pu la -
ção está con ti da, Se nhor Pre si den te, no Pro je to de
Lei nº 174 de 1999, de mi nha au to ria. Esse pro je to,
apro va do por una ni mi da de no Se na do, pre ten de im -
pe dir a pro pa gan da de di ver sos pro du tos da dos por
te ra pêu ti cos, além de pro du tos cos mé ti cos ou ali -
men tí ci os, quan do os mes mos não dis pu se rem de re -
gis tro no ór gão da Vi gi lân cia Sa ni tá ria. 

To dos nós po de mos cons ta tar, nos me i os de co -
mu ni ca ção, o anún cio dos mais di ver sos pro du tos, cu -
jas pro pri e da des, da das por cer tas e com pro va das,
en chem-nos de ad mi ra ção – e da jus ta es pe ran ça de
re sol ver al guns dos nos sos pro ble mas. Assim é que
são anun ci a dos e ven di dos pro du tos que fa zem cres -
cer o ca be lo dos cal vos, ema gre cem, aca bam com va -
ri zes e ce lu li te, en tre ou tras ma ra vi lhas te ra pêu ti cas.

No iní cio des te ano, por exem plo, al guns pro du -
tos ti dos por ema gre ce do res fo ram ob je to de no tí ci as
da im pren sa. O ade si vo ema gre ce dor “ Le Patch” teve
sua di vul ga ção pro i bi da, pela Agên cia Na ci o nal de Vi -
gi lân cia Sa ni tá ria, em qual quer meio de co mu ni ca ção 
do País. A de ci são foi to ma da com base em in for ma -
ções da Co or de na do ria de Pro te ção e De fe sa do
Con su mi dor – Pro con, que cons ta tou a ir re gu la ri da de 
do pro du to, in clu si ve a au sên cia de seu re gis tro no
Mi nis té rio da Sa ú de. A Fo lha de S.Pa u lo en trou em
con ta to com a em pre sa de te le mar ke ting Tar gett, que
ven dia o pro du to por te le fo ne no Bra sil, a qual for ne -

ceu os da dos do fa bri can te, com en de re ço em Mi a mi.
Tra ta-se da Le gend Tech no lo gi es – em pre sa que já
pa re ce in di car, em seu pró prio nome, o ca rá ter len dá -
rio ou fic tí cio da ação de seus pro du tos – e cuja cen -
tral de aten di men to não se dis pôs a pres tar ao jor nal
in for ma ções téc ni cas so bre o ema gre ce dor.

Um mês de po is, em 19 de fe ve re i ro do cor ren te,
O Glo bo no ti ci ou que o Pro con do Rio de Ja ne i ro es -
ta va aler tan do a res pe i to de um novo gol pe: “a ven da
do re mé dio ema gre ce dor Me ta bo lic, que sur giu no
mer ca do pro me ten do os mes mos be ne fí ci os dos ade -
si vos Le Patch”. 

Embo ra o ór gão de de fe sa do con su mi dor te nha 
agi do cor re ta men te, em am bos os ca sos, ve ri fi ca mos
que isso foi fe i to por meio de um pro ces so re la ti va -
men te len to, em que con su mi do res ad qui rem o pro -
du to, des con fi am de sua ine fi cá cia, sen tem-se
lu di bri a dos, avi sam o Pro con, que pas sa a in ves ti gar
o caso, so bre tu do quan do as de nún ci as se re pe tem. 

É evi den te, Se nho ras e Se nho res Se na do res,
que a soci e da de bra si le i ra pre ci sa de me ca nis mos
mais efi ci en tes para co i bir es tas prá ti cas en ga no sas e
no ci vas, an tes mes mo que elas pre ju di quem os con su -
mi do res. Assim é que o re fe ri do Pro je to de Lei tor na
obri ga tó ria a exi bi ção, em qual quer peça pu bli ci tá ria
dos pro du tos me di ci na is e ou tros que ne ces si tem de
con tro le, do nú me ro de seu re gis tro na Se cre ta ria de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria, de vi da men te ex pli ci ta do como tal.
Isso vale tan to para a pu bli ci da de por ve í cu los im pres -
sos, como pelo rá dio e pela te le vi são. Se tal exi gên cia
não for cum pri da, são pre vis tas pe sa das mul tas aos in -
fra to res, tan to mais se hou ver re in ci dên cia.

Des se modo, te ría mos um ins tru men to ade qua -
do e ime di a to para co i bir os re fe ri dos abu sos, bas tan -
do, para isso, que os ór gãos fis ca li za do res
ve ri fi cas sem a pre sen ça e a cor re ção da in for ma ção a 
ser pres ta da. Em ou tras pa la vras, não se ria ne ces sá -
rio que os con su mi do res fos sem le sa dos, des co bris -
sem o fato e re cla mas sem. 

Como já in for mei em pro nun ci a men to re cen te,
pro cu rei o Re la tor da CPI dos me di ca men tos, De pu -
ta do Ney Lo pes, e ex pus mi nha pre o cu pa ção com tais 
ques tões, cha man do a sua aten ção para o Pro je to de
Lei de ori gem no Se na do que aguar da a de ci são da
Câ ma ra há qua se um ano. O De pu ta do Ney Lo pes
mos trou-se sen si bi li za do pelo al can ce e pela con ve -
niên cia das me di das pro pos tas no Pro je to, ma ni fes -
tan do a in ten ção de in se rir no re la tó rio da CPI um
pe di do de ur gên cia para sua tra mi ta ção na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Mais do que isso, pre ten de in clu ir, no
mes mo re la tó rio, re co men da ção ex pres sa para apro -
va ção do Pro je to de Lei em ques tão.

MARÇO   2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 317



Não po de mos de i xar de apla u dir a ini ci a ti va e o
de sem pe nho dos de pu ta dos na CPI dos Me di ca men -
tos, a qual tem se mos tra do opor tu na e re le van te para 
os in te res ses de nos sa po pu la ção. De se ja mos que,
en tre seus bons fru tos, cons tem os ne ces sá ri os e ina -
diá ve is aper fe i ço a men tos da le gis la ção per ti nen te –
ati vi da de que cons ti tui, afi nal, a prin ci pal atri bu i ção do 
Con gres so Na ci o nal

Mu i to obri ga do.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, co -
me mo rou-se no úl ti mo dia 8 do cor ren te mês, em
todo o mun do, o Dia Inter na ci o nal da Mu lher , de fla -
gran do a Mar cha Mun di al con tra a Po bre za e a Vi o -
lên cia, que se es ten de rá até 17 de ou tu bro.

Há mu i to a ser co me mo ra do – pois têm sido re -
le van tes as con quis tas al can ça das pela mu lher – e
tam bém há mu i to a ser con de na do e mo di fi ca do,
como os ba i xos sa lá ri os atri bu í dos às tra ba lha do ras e 
a vi o lên cia que ain da gras sa con tra as mu lhe res.

Em ver da de, se a mu lher vem al can çan do um
lu gar de des ta que no con tex to na ci o nal, che fi an do
qua ren ta e três por cen to das fa mí li as bra si le i ras,
esse pro ces so de eman ci pa ção, que nun ca foi uma
dá di va dos ho mens mas fru to de mu i tas lu tas e sa cri -
fí ci os, o fato é que a mu lher ain da é dis cri mi na da tan -
to no cam po la bo ra ti vo quan to no po lí ti co.

De fato, a di fe ren ça en tre o ren di men to mé dio de
ho mens e mu lhe res, con so an te pes qui sa pro mo vi da
pela Fun da ção Sis te ma Esta du al de Aná li se de Da dos
– SEADE, em São Pa u lo, cons ta tou que os ho mens
têm ren di men to mé dio men sal de 1.091 re a is, en quan -
to que o das mu lhe res é re du zi do para 688 re a is.

Além dis so, a ma i o ria das as sa la ri a das não dis -
põe da as sis tên cia in dis pen sá vel que sua con di ção
fe mi ni na – es pe ci al men te de mães – exi ge, como a
fal ta de cre ches, o que an gus tia e pro vo ca até que bra
na pro du ti vi da de das tra ba lha do ras.

Aliás, o te ma do Con se lho Na ci o nal da Con di -
ção Fe mi ni na, nes te ano, é o da ma i or par ti ci pa ção da 
mu lher na vi da po lí ti ca na ci o nal, que, co mo po de mos
ob ser var no pró prio Con gres so Na ci o nal, ain da é ex -
tre ma men te li mi ta da. Sa be mos, ain da, que só há uma 
úni ca Go ver na do ra de Esta do, Ro se a na Sar ney, no
Ma ra nhão. É mu i to pou co, quan do tam bém se sa be
que me nos de dez por cen to das Pre fe i tu ras são ocu -
pa das por mu lhe res.

No nos so Esta do do To can tins te mos pro cu ra do
a efe ti va par ti ci pa ção das mu lhe res na Admi nis tra ção
Pú bli ca Esta du al, Mu ni ci pal e no Po der Ju di ciá rio, ca -
ben do des ta car a atu a ção das Sr as Ze nay de Cân di do
No le to, Se cre tá ria Esta du al de Admi nis tra ção; Ká tia

Te re zi nha Ri be i ro, Se cre tá ria Esta du al de Cul tu ra;
Nil mar Ga vi no Ruiz, Se cre tá ria Esta du al de Edu ca -
ção; Jo se fa Ira ce le San ti a go Pe re i ra, Se cre tá ria Esta -
du al da Fa zen da; Ra quel Bit tar de Oli ve i ra,
Se cre tá ria-Executiva do Gru po Exe cu ti vo de Ali men -
ta ção; War ner Ma ce do Ca mar go Pi res, Pre si den te da
Asso ci a ção do Vo lun ta ri a do To can ti nen se; Lu a ra
Aqui no Ra mos, Se cre tá ria Mu ni ci pal da Cul tu ra; Már -
cia Isa bel Bar bo sa So a res, Se cre tá ria Mu ni ci pal da
Edu ca ção; Jo se li na de Aze ve do Emme ri che, Se cre tá -
ria Mu ni ci pal de Re cur sos Hu ma nos; Ânge la Mar quez 
Ba tis ta, Advo ga da-Geral do Mu ni cí pio; De sem bar ga -
do ras Dal va Del fi no Ma ga lhães e Wil la ma ra Le i la de
Alme i da; Ju í zas Ade li na Ma ria Gu rak, Ânge la Ma ria
Ri be i ro Pru den te, Cé lia Re gi na Ré gis Ri be i ro, Sil va na 
Ma ria Par fi e nu ik, Amá lia de Alar cão Ri be i ro Mar tins;
e, ain da, da Ju í za Fe de ral Da ni e le Ma ra nhão Cos ta
Ca lix to.

São mu i tos os de sa fi os, por con se guin te, e mu i -
tas as ba ta lhas que ain da têm de ser tra va das pela
mu lher rumo à sua ple na eman ci pa ção.

No en tan to, de acor do com o Uni cef, pe lo me nos 
vin te e cin co por cen to das mu lhe res la ti no-ame ri ca -
nas já so fre ram agres sões no pró prio lar, sem fa lar-se 
dos abu sos se xu a is. E, na ma i o ria dos pa í ses mu çul -
ma nos, a con di ção fe mi ni na é, no mí ni mo, dra má ti ca,
com mu ti la ções nos ór gãos se xu a is e as sas si na tos
im pu nes, por mo ti vos tor pes de pse u do de fe sa da
hon ra mas cu li na.

Mas a mu lher – mãe, com pa nhe i ra, tra ba lha do ra, 
po lí ti ca, ci en tis ta – é uma ba ta lha do ra nata, e sa be rá,
com a so li da ri e da de dos ho mens cons ci en tes, al can -
çar o lu gar que, por di re i to, lhe cabe nes te mun do.

Em as sim sen do, con clu in do este bre ve pro nun -
ci a men to, de se jo, des ta tri bu na, con gra tu lar-me com
a mu lher bra si le i ra por sua co ra gem e por sua de di ca -
ção ao País e ao tra ba lho, co la bo ran do de ci si va men -
te para o de sen vol vi men to na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, oO cu po a tri bu -
na do Se na do Fe de ral, nes te mo men to, para ren der
mi nhas sin ce ras ho me na gens a to das as mu lhe res
bra si le i ras por oca sião do trans cur so do Dia Inter na -
ci o nal da Mu lher, co me mo ra do em 8 de mar ço.

Nes sa data tão sim bó li ca, que ro unir mi nha voz
à de inú me ros ou tros mem bros des ta Casa para des -
ta car a im por tân cia do pa pel da mu lher na so ci e da de
e apo i ar sua luta e suas jus tas re i vin di ca ções. 

Acre di to ple na men te que a par ti ci pa ção fe mi ni -
na na so ci e da de, seja ela mais dis cre ta ou atu an te, é
de fun da men tal im por tân cia para o pro gres so da hu -
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ma ni da de e para a cons tru ção de um mun do mais fra -
ter no e me nos de si gual.

Com sua apu ra da sen si bi li da de, sua de di ca ção,
sua in tu i ção, sua ge ne ro si da de, seu sen so de jus ti ça,
e sua com pe tên cia, a mu lher tem uma atu a ção im por -
tan te não só no am bi en te fa mi li ar, mas tam bém no
âm bi to so ci al e pro fis si o nal. 

Nes te sé cu lo XX, pres tes a ter mi nar, a re vo lu -
ção em pre en di da pe las mu lhe res foi in con tes ta vel -
men te mar can te e pro fun da, ob ten do um nú me ro
imen so de con quis tas, ao lon go do pe río do, mu i to su -
pe ri or ao de ou tros gru pos mi no ri tá ri os da so ci e da de.

Com sen si bi li da de, de ter mi na ção e co ra gem, as 
mu lhe res lu ta ram e ain da lu tam con tra a opres são, a
vi o lên cia, as dis cri mi na ções, as de si gual da des so ci a -
is, e têm de mons tra do sua ca pa ci da de, con quis tan do
es pa ços im por tan tes, prin ci pal men te nos pa í ses oci -
den ta is. 

Hoje, cada vez mais atu an tes e par ti ci pa ti vas,
cons ti tu em, em nos so País, cer ca de 40% da po pu la -
ção eco no mi ca men te ati va e se des ta cam no cam pos 
das ar tes, da li te ra tu ra, da po lí ti ca, das ciên ci as, da
ma gis tra tu ra, en fim, em to das as áre as da ati vi da de
hu ma na.

Srªs. e Srs. Se na do res, as mu lhe res bra si le i ras,
ao lon go do sé cu lo, pas sa ram a po der se ins tru ir e vo -
tar, con quis ta ram es pa ços sig ni fi ca ti vos no mer ca do
de tra ba lho, am pli a ram seus di re i tos no cam po so ci al
e fa mi li ar, ten do hoje os mes mos di re i tos e de ve res
para com a so ci e da de con ju gal.

Embo ra con ti nu em a exer cer as fun ções tí pi cas
de sua na tu re za fe mi ni na de ge ra do ras da vida, nu tri -
zes, for ma do ras das no vas ge ra ções, ad mi nis tra do -
ras do lar e man te ne do ras da har mo nia fa mi li ar e
con ju gal, é ine gá vel que as mu lhe res, nas úl ti mas dé -
ca das, pas sa ram a ter par ti ci pa ção ati va e re le van te
no mer ca do de tra ba lho, con tri bu in do efe ti va men te
para o sus ten to da fa mí lia e tra ba lhan do para o de -
sen vol vi men to do País. 

A pre sen ça de las, em qual quer área de atu a ção
con se gue hu ma ni zar os ser vi ços e con tri bu ir para a
cons tru ção de uma so ci e da de mais so li dá ria.

Srªs. e Srs. Se na do res, a afir ma ção e o re co -
nhe ci men to da igual da de en tre os gê ne ros mas cu li no 
e fe mi ni no, nes se sé cu lo, pro vo cou, sem dú vi da, mu -
dan ças ex tre ma men te sig ni fi ca ti vas na so ci e da de,
tor nan do as re la ções hu ma nas mu i to me lho res e
mais jus tas.

Cum pre des ta car, en tre tan to, que, em nos so
País, ape sar dos imen sos avan ços ocor ri dos no cam -
po dos di re i tos fe mi ni nos, há um lon go ca mi nho a per -
cor rer para che gar mos à real igual da de en tre ho mens 

e mu lhe res, aca ban do com a vi o lên cia con tra a
mu lher e com as dis cri mi na ções ain da exis ten tes,
prin ci pal men te em re la ção às opor tu ni da des de tra -
ba lho e às di fe ren ças de re mu ne ra ção.

A re pre sen ta ção fe mi ni na no Con gres so Na ci o -
nal – 28 De pu ta das e 6 Se na do ras – é um in dí cio sig -
ni fi ca ti vo do quan to é ain da pe que na a par ti ci pa ção
da mu lher na po lí ti ca na ci o nal, em bo ra a po pu la ção
fe mi ni na cons ti tua 47,9% do ele i to ra do bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, se, ine ga vel men te, ain da há eta -
pas a se rem ven ci das, há tam bém mu i tos avan ços e
con quis tas a se rem co me mo ra dos nes sa data tão
sig ni fi ca ti va. 

Por essa ra zão, Srªs. e Srs. Se na do res, ao con -
clu ir meu pro nun ci a men to nes se Dia Inter na ci o nal da
Mu lher, que ro re i te rar mi nhas ho me na gens a to das
as mu lhe res bra si le i ras, e, em es pe ci al, às va lo ro sas
e atu an tes mu lhe res go i a nas, e en vi ar a cada uma de -
las meu for te abra ço. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do as Srªs. e os 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, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 4, DE 2000

Se gun do dia de dis cus são, em se gun do tur no,
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 4, de
2000 (nº 85/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci -
a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta o
art. 76 ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran -
si tó ri as (DRU – Des vin cu la ção de Re ce i tas da
União), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 48, 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 Lú cio Alcân ta ra, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Jef fer son Pe res, Ro ber to Fre i re,
Antô nio Car los Va la da res e Car los Wil son, e, em se -
pa ra do, con trá rio, do Se na dor José Edu ar do Du tra.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 24, DE 1999

Qu ar to dia de dis cus são, em pri me i ro tur no, da 
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 24, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Lú cio
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Alcân ta ra, que dá nova re da ção à alí nea “c” do in ci -
so I do art. 12 da Cons ti tu i ção Fe de ral  (na ci o na li da -
de bra si le i ra) , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 849, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor 
ad hoc: Se na dor Amir Lan do.

– 3 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, 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 95, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re -
so lu ção nº 19, 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 128, de 2000, Re la tor: Se na dor Wel ling -
ton Ro ber to, com voto con trá rio do Se na dor La u ro
Cam pos e abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su -
plicy, José Edu ar do Du tra e Mo za ril do Ca val can ti),
que au to ri za a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te -
lé gra fos – ECT a ele var tem po ra ri a men te os seus li -
mi tes de en di vi da men to, para que pos sa con tra tar
ope ra ção de cré di to ex ter no com o Ja pan Bank for
Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC e a Ma ru be ni , no
va lor de seis bi lhões, oi to cen tos e trin ta e nove mi -
lhões, oi ten ta e um mil, qui nhen tos e qua ren ta e
nove ie nes, para dar con ti nu i da de ao pro ces so de
mo der ni za ção, re fe ren te ao Pro gra ma de Re cu pe ra -
ção e Ampli a ção do Sis te ma de Te le co mu ni ca ção e
do Sis te ma Pos tal – PASTE.

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.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 35, DE 2000

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 35, de 2000 (nº 241/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que 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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 106, 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 Jor ge.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 36, DE 2000 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 36, de 2000 (nº 242/99, na Câ -

ma ra dos De pu ta dos), que 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 dor,
em Qu i to, em 18 de ju nho de 1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 107, 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 Ber nar do Ca bral.

– 6 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 54, DE 1999 

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 54, de 1999 (nº 642/98, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a per -
mis são ou tor ga da à Rá dio Ser ra Azul de Fre qüên cia
Mo du la da Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de San tos
Du mont, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 547, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra, com abs ten ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni -
no.

– 7 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 97, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De -
cre to Le gis la ti vo nº 97, de 1999 (nº 690/98, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va
a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ca ci que de So ro ca -
ba Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de So ro ca ba,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 551, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si -
que i ra Cam pos, com abs ten ção do Se na dor Ro ber -
to Sa tur ni no.

– 8 –
REQUERIMENTO Nº 81, DE 2000

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
81, de 2000, de au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, so li -
ci tan do a tra mi ta ção con jun ta dos Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 664 e 688, de 1999, por re gu la rem a mes -
ma ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Djal ma Bes sa) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 56 
mi nu tos.)
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Ata da 13ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 14 de mar ço de 2000

2ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Anto nio Car los Ma ga lhães
Ade mir Andra de, Car los Pa tro cí nio e Na bor Jú ni or

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

Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Ma ga lhães – Anto nio Car los Va la da res – Arlin do Por -
to – 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 
– Djal ma Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nan des –
Ernan des Amo rim – 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
– 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 – Ma gui to
Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Mar lu ce Pin to – Ma u -
ro Mi ran da – 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 (Na bor Jú ni or) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 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 Edu -
ar do Su plicy, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

– Nº 24, de 2000 (nº 457/2000, na ori gem), de
25 de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da De ci -

são nº 46/2000, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio
e Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da
a res pe i to de con vê nio en tre o De par ta men to Na ci o -
nal de Estra das de Ro da gem – DNER e o Esta do de
San ta Ca ta ri na. (TC – 650.041/96-8);

– Nº 25, de 2000 (nº 485/2000, na ori gem), de 25 
de fe ve re i ro úl ti mo, en ca mi nhan do có pia da de ci são
nº 47/2000, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e
Voto que a fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da
na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Con ta gem – MG. (TC –
375.133/97-6); e

– Nº 26, de 2000 (nº 514/2000, na ori gem), de 1º
do cor ren te, en ca mi nhan do có pia da de ci são nº
77/2000, bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto
que a fun da men tam, so bre au di to ria re a li za da na Pre -
fe i tu ra Mu ni ci pal de São Fran cis co do Con de – BA.
(TC – nº 251.232/95-6).

Os ex pe di en tes vão à Co mis são de Fis ca li za ção 
e Con tro le.

PARECER

PARECER Nº 179, DE 2000

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 1999
(nº 267/99, na ori gem) que ins ti tui o dia
18 de maio como o Dia Na ci o nal de Com -
ba te ao Abu so e a Explo ra ção Se xu al de
Cri an ças e Ado les cen tes.

Re la to ra: ad hoc Ma ri na Sil va

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 59, de 1999 (nº
267, de 1999, na ori gem), de au to ria da ilus tre De pu -
ta da Rita Ca ma ta, de fi ne o dia 18 de maio como o Dia
Na ci o nal de Com ba te ao Abu so e à Explo ra ção Se xu -
al de Cri an ças e Ado les cen tes.

O Pa rá gra fo úni co do art. 1º atri bui o es ta be le ci -
men to e a co or de na ção da pro gra ma ção alu si va no
âm bi to Fe de ral, ao Mi nis té rio da Jus ti ça, por in ter mé -
dio do De par ta men to da Cri an ça e do Ado les cen te,
da Se cre ta ria Na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos, e, no   
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âm bi to re gi o nal, às se cre ta ri as da Jus ti ça e aos Con -
se lhos Esta du a is dos Di re i tos da Cri an ça e do Ado -
les cen te.

O ato em apre ço es ta be le ce, ain da, que as des -
pe sas de cor ren tes da re fe ri da pro gra ma ção fi quem a
car go das ins ti tu i ções men ci o na das, sen do com pu ta -
das em seus res pec ti vos or ça men tos.

Esta aná li se na Co mis são de Edu ca ção do Se -
na do Fe de ral, o pro je to de lei, não re ce beu emen das
no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Mu i to opor tu na men te vem a pro pos ta em co -
men to ele ger uma data que pos sa con gre gar a so ci e -
da de bra si le i ra em tor no da gra ve ques tão do abu so e
da ex plo ra ção de cri an ças e ado les cen tes no País.

A pro pó si to, como res sal ta a jus ti fi ca ção do ato
em aná li se, o dia 18 de maio de 1973 mar ca o de sa -
pa re ci men to de Ara ce li Ca bre ra San ches, oito anos
de ida de, em Vi tó ria, Espí ri to San to. Ví ti ma de se -
ques tro, es tu pro e as sas si na to, a me ni na tor nou-se
pra ti ca men te um sím bo lo des ses cri mes he di on dos
que ocu pam com as sus ta do ra fre quên cia as pá gi nas
dos jor na is.

É par ti cu lar men te pre o cu pan te cons ta tar que,
da data de ocor rên cia do as sas si na to da me ni na Ara -
cel li até os dias de hoje, os nú me ros in di cam au men to 
con si de rá vel da bru ta li da de e da ex plo ra ção con tra
es sas ví ti mas, na ma i or par te das ve zes, in de fe sas.
Cha mo aten ção, em es pe ci al, a com ple ta im pu ni da de 
que be ne fi cia aque les que aca bam por in du zir e co a -
gir me no res para a prá ti ca da  pros ti tu i ção.

Nes sa me di da, con si de ran do o qua dro as sus ta -
dor da si tu a ção de cri an ças e ado les cen tes vi ti ma das
por es ses cri mes he di on dos, uma ini ci a ti va como a do 
ato em exa me vem con tri bu ir de for ma efe ti va para a
cons ci en ti za ção da so ci e da de, ao aler tar cada ci da -
dão para o im por tan te pa pel a ser de sem pe nha do na
de nún cia e res pon sa bi li za ção dos cul pa dos. Pa re ce
in dis pen sá vel res sal tar que não ape nas o Bra sil, mas
toda a co i mu ni da de in ter na ci o nal tem se pre o cu pa do
com esse tipo de cons ci en ti za ção e com o apri mo ra -
men to  das leis vol ta das para a er ra di ca ção das prá ti -
cas cri mi no sas con tra a in fân cia e a ado les cên cia. Por 
isso, é im pe ra ti vo que  go ver nos e so ci e da de ci vil par -
ti ci pem des se im por tan te es for ço que trans cen de
fron te i ras.

Ao Po der Pú bli co, cabe es tar cada vez mais
aten to, por um lado, à efe ti va apli ca ção das leis, de
for ma a pu nir exem plar men te es sas ocor rên ci as ne -
fas tas, e, por ou tro, ao cha ma men to da so ci e da de em

fa vor da es ti mu la ção de pro gra mas vol ta dos para a
pre ven ção das con du tas cri mi no sas.

Por fim, en ten de mos como ne ces sá ria a apre -
sen ta ção de uma emen da de re da ção no in tu i to de
apri mo rar o pa rá gra fo úni co do art. 1º, di ri min do qual -
quer dú vi da quan to à de le ga ção ali esa be le ci da.

III – Voto

Por en ten der mos que a pro po si ção aten de aos
pres su pos tos de cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, e
por con si de rá-la opor tu na e me ri tó ria, ma ni fes ta -
mo-nos pela apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº59 de 1999 (nº 267. de 1999, na ori gem), nos ter -
mos da emen da que ora ofe re ce mos.

EMENDA DE REDAÇÃO Nº 1-CE

Dê-se so pa rá gra fo úni co do art. 1º a se guin te
re da ção:

“Art. 1º ..................................................
Parágra fo úni co. Ca be rá ao Mi nis té rio

da Jus ti ça, por in ter mé dio do De par ta men to
da Cri an ça e do Ado les cen te, da se cre ta ria
na ci o nal dos Di re i tos Hu ma nos, es ta be le cer
e co or de nar a pro gra ma ção na ci o nal no âm -
bi to fe de ral, e às Se cre ta ri as da Jus ti ça e
aos Con se lhos Esta du a is dos Di re i tos da Cri -
an ça e do Adol esc nte, no âm bi to re gi o nal."

Sala da Co mis são, 29 de fe ve re i ro de 2000. –
Fre i tas Neto Pre si den te,  Ma ri na Sil va Ad hoc Re -
la to ra, – Luiz Otá vio – Íris Re zen de – Ger son Ca -
ma ta  Ro meu Tuma – José Jor ge – Mo za ril do Ca -
val can ti – Jef fer son Pé res – José Fo ga ça – Ney
Su as su na – La u ro Cam pos – Osmar Dias – Lú cio 
Alcân ta ra – He lo í sa He le na – Amir Lan do – Emí -
lia Fer nan des.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Expe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei
da Câ ma ra n.º 59, de 1999, que ins ti tui o dia 18 de
maio como o Dia Na ci o nal de Com ba te ao Abu so e
à Explo ra ção Se xu al de Cri an ças e Ado les cen tes,
cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, 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 (Na bor Jú ni or) – 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:
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REQUERIMENTO Nº 104, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
So li ci to as se guin tes in for ma ções ao Exmº Sr.

Mi nis tro da Jus ti ça, Dr. José Car los Dias: 1)qual o efe -
ti vo da Po lí cia Fe de ral que tem pres ta do se gu ran ça
pes so al a au to ri da des do Esta do do Espí ri to San to,
nos úl ti mos seis me ses: 2) qua is as per so na li da des
do Esta do que es tão sen do pro te gi das; 3) quan to cus -
ta men sal men te aos co fres pú bli cos tal pro te ção; 4)
quem as so li ci tou e quem as con ce deu; 5) se es ses
ser vi ços de pro te ção pes so al es tão pre ju di can do as
ati vi da des nor ma is da Po lí cia Fe de ral, tais como:
com ba te ao cri me or ga ni za do e ao trá fi co de dro gas.

Sala das Ses sões, 14 de mar ço de 2000 – Se -
na dor Ger son Ca ma ta.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

So bre a mesa, ofí cio 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:

OFÍCIO TRT GP Nº 47/2000

Rio de Ja ne i ro, 23 de fe ve re i ro de 2000

Se nhor Se na dor,
Com re fe rên cia ao Ofí cio SF/018/2000, de 4 de

ja ne i ro do cor ren te ano, que en ca mi nhou o Re la tó tio
Fi nal apre sen ta do pela  Co mis são Par la men tar de
Inqué ri to, cri a da pelo Se na do  Fe de ral pelo Re que ri -
men to nº 118, en ca mi nho a Vos sa Exce lên cia, em
ane xo, có pia dos Pe di dos de Pro vi dên ci as nºs 46/94 e 
41/94 – A, que apu ra ram pos sí ve is ir re gu la ri da des re -
la ci o na das com a re cla ma ção tra ba lhis ta nº 1.165/92, 
em que são par tes:

De us de dit de Cas tro Le i tão Fi lho e ou tros e Ca i -
xa Eco nô mi ca Fe de ral, em trâ mi te na 21ª Vara do Tra -
ba lho do Rio de Ja ne i ro.

Por opor tu no, es cla re ço a Vos sa Exce lên cia
que, após a apu ra ção, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral
não in ter pôs qual quer re cur so con tra a con clu são
ado ta da pela Co mis são de Sin di cân cia.

Apro ve i to o en se jo para apre sen tar vo tos de es -
ti ma e con si de ra ção. – Juiz Cos ser mel li, Vi -
ce-Presidente no exer cí cio da Pre si dên cia.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O do cu -
men to lido será jun ta do ao pro ces sa do do Re que ri -
men to nº 118, de 1999.

O ex pe di en te vai à pu bli ca ção.

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 105, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is re que i ro a re ti ra da do

Pro je to de Lei do Se na do nº 551, de 1999, de mi nha
au to ria, “que ins ti tui o se gu ro obri ga tó rio de da nos
ma te ri a is ca u sa dos a ter ce i ros por ve í cu los au to mo -
to res de via ter res tre.”

Sala das Ses sões, 14 de mar ço de 2000. – Se -
na dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na -
men te, nos ter mos do art. 256, § 2º, in ci so II, alí nea b,
do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu a Men sa -
gem n.º 89, de 2000 (n.º 314/2000, na ori gem), de 2
do cor ren te, en ca mi nhan do, nos ter mos do in ci so II
do art.7º da Lei n.º 9.069, de 1995, o de mons tra ti vo
das emis sões do Real re fe ren te ao mês de ja ne i ro de
2000, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção das
re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.

A ma té ria vai á Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos. 

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A Pre si -
dên cia re ce beu a Men sa gem nº 90, de 2000 (nº
361/2000, na ori gem), de 10 do cor ren te, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do art. 52, in ci so 
V, da Cons ti tu i ção Fe de ral, so li ci ta 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 cen to e oi ten ta mi lhões de dó la res
nor te-americanos, de prin ci pal, com ga ran tia da Re -
pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en tre o Mu ni cí pio do Rio
de Ja ne i ro e o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi -
men to-BID, des ti na da ao fi nan ci a men to par ci al do
Pro gra ma de Urba ni za ção de Assen ta men tos Po pu -
la res do Rio de Ja ne i ro “Fa ve la-Bairro” – Se gun da
Eta pa (PROAP II).

A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 1.970-8,  que “Insti tui , no âm bi to do
Po der Exe cu ti vo da União, o Pro gra ma de Des li ga -
men to Vo lun tá rio – PDV, a jor na da de tra ba lho re du zi -
da com re mu ne ra ção pro por ci o nal e a li cen ça sem
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re mu ne ra ção com pa ga men to de in cen ti vo em pe cú -
nia, des ti na dos ao ser vi dor da ad mi nis tra ção pú bli ca
di re ta, au tár qui ca e fun da ci o nal”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fi ca as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Edu ar do Si que i ra Cam pos José Agri pi no

Fre i tas Neto  Ju vên cio da Fon se ca

PMDB

José Fo ga ça Ra mez Te bet

Amir Lan do Gil vam Bor ges

PSDB

Lú cio Alcân ta ra Ante ro Paes de Bar ros

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Anto nio Car los Va la da res

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Con fú cio Mou ra Ri car do No ro nha

Osval do Reis Za i re Re zen de

PFL

José Car los Vi e i ra Ro land La vig ne 

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Eni val do Ri be i ro Pe dro Cor rêa

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fi ca es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio pa ra a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia  14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia  15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 15-3-2000 – pra zo pa ra re ce bi men to de
emen das e pa ra a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até  24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 1.971-9,  que “Dis põe so bre a re es -
tru tu ra ção da Car re i ra Au di to ria do Te sou ro Na ci o nal
e or ga ni za ção da Car re i ra Au di to ria-Fiscal da Pre vi -
dên cia So ci al e da Car re i ra Au di to ria Fis cal do Tra ba -
lho”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão  Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Mo za ril do Ca val can ti

PMDB

Já der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra

Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Ro me ro Jucá Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo i sa He le na Anto nio Car los Va la da res

PPB

Ernan des Amo rim Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Jo va ir Aran tes Pe dro Henry

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son

Blo co (PMDB/PST/PTN)

José Índio Wal dir Schmidt
Osmâ nio Pe re i ra Alces te Alme i da

PFL

Be ti nho Ro sa do Pe dro Pe dros si an

PT

Aven zo ar Arru da Arlin do Chi na glia

PPB

Arnal do Fa ria de Sá Her cu la no Anghi net ti
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De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia  15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 15-3-2000 – pra zo para re ce bi men to de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar -
ço de 2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 1.972-11, que “Dis põe
so bre o Fun do de Fi nan ci a men to ao Estu dan te do
Ensi no Su pe ri or e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL
Edu ar do Si que i ra Cam pos Mo za ril do Ca val can ti 
Ro meu Tuma Djal ma Bes sa

PMDB

Já der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Artur da Tá vo la Lu zia To le do

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antonio Car los Va la da res

PPB

Ernan des Amo rim Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)
Ma ri sa Ser ra no Áti la Lira
Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Osval do Bi ol chi Dar cí sio Pe ron di
João Ma tos Osmar Ser ra glio

PFL

Edu ar do Paes Air ton Ro ve da

PT

Gil mar Ma cha do Esther Gros si

PPB

Jo ni val Lu cas Ju ni or Wag ner Sa lus ti a no

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia  15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 15-3-2000 – pra zo pa ra re ce bi men to de
emen das e pa ra a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar -
ço de 2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 1.973-59, que “Dis põe
so bre o Ca das tro Infor ma ti vo dos cré di tos não qui ta -
dos de ór gãos e en ti da des fe de ra is, e dá ou tras pro -
vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fi ca as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Mo re i ra Men des Bel lo Par ga
Pa u lo Sou to Ju vên cio da Fon se ca

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

José Ro ber to Arru da Te o tô nio Vi le la Fi lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Anto nio Car los Va la da res

PPB

Luiz Otá vio Le o mar Qu in ta ni lha
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DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Nair Xa vi er Lobo Do mi ci a no Ca bral
Ger ma no Ri got to Mú cio Sá

PFL

Ri car do Fi ú za Ja i me Mar tins

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB
Ro ber to Ba les tra Luiz Fer nan do

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia  14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia 15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 15-3-2000 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até  24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até 8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar -
ço de 2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 1.974-77, que “Dis põe
so bre os tí tu los da dí vi da pú bli ca de res pon sa bi li da -
de do Te sou ro Na ci o nal, con so li dan do a le gis la ção
em vi gor so bre a ma té ria”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e 
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº 
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Fran ce li no Pe re i ra Ge ral do Althoff
Edi son Lo bão Ro meu Tuma

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Te o to nio Vi le la Fi lho Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res

PPB

Luiz Otá vio Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son

Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Her mes Par ci a nel lo José Cha ves

Ola vo Ca lhe i ros Hé lio Cos ta

PFL

Lu ci a no Cas tro Ciro No gue i ra

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Almir Sá Eni val do Ri be i ro

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fi ca es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio pa ra a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia 15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 15-3-2000 – pra zo pa ra re ce bi men to de
emen das e pa ra a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até 8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 1.975-23,  que “Dá no va re da ção ao 
art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de ou tu bro de 1993, que
dis põe so bre a re du ção de emis são de po lu en tes por
ve í cu los au to mo to res, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
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1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Jo nas Pi nhe i ro Hugo Na po leão
Djal ma Bes sa Fran ce li no Pe re i ra

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Pe dro Piva Artur da Tá vo la

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res

PPB

Ernan des Amo rim Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

José Bor ba Mat tos Nas ci men to
Luiz Bit ten court Pe dro Cha ves

PFL

José Car los Ale lu ia Pe dro Pe dros si an

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Jair Bol so na ro Wag ner Sa lus ti a no
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,

fi ca es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio pa ra a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia 15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 15-3-2000 – pra zo pa ra re ce bi men to de

emen das e pa ra a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 1.976-24,  que “Alte ra a Lei nº
9.656, de 3 de ju nho de 1998, que dis põe so bre os
pla nos pri va dos de as sis tên cia à sa ú de, e dá ou tras
pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Car los Pa tro cí nio Edu ar do Si que i ra Cam pos
José Agri pi no Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Iris Re zen de
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Pe dro Piva José Ro ber to Arru da

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res

PPB

Ernan des Amo rim Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes
Blo co (PSDB/PTB)
Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Pi nhe i ro Lan dim Sa ra i va Fe li pe
La mar ti ne Po sel la Jor ge Cos ta

PFL

Me de i ros San tos Fi lho

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Cu nha Bu e no Her cu la no Anghi net ti
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De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fi ca es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio pa ra a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000- de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia  15-3-2000- ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 15-3-2000- pra zo pa ra re ce bi men to de
emen das e pa ra a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano e re ti -
fi cou no dia 14 do mes mo mês e ano, a Me di da Pro vi -
só ria nº 1.977-13, que “Insti tui me di das adi ci o na is de
es tí mu lo e apo io à re es tru tu ra ção e ao ajus te fis cal
dos Esta dos e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fi ca as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SE NA DO RES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Pa u lo Sou to Ge ral do Althoff
José Agri pi no Ma ria do Car mo Alves

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Osmar Dias Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res

PPB

Ernan des Amo rim Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Lú cia Vâ nia Aé cio Ne ves
Ro ber to Jef fer son Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Ola vo Ca lhe i ros Mú cio Sá
Antô nio do Val le Nor ber to Te i xe i ra

PFL

Ara cely de Pa u la Ivâ nio Gu er ra

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Odel mo Leão Ger son Pe res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia  15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 19-3-2000 – pra zo para re ce bi men to de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 28-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 1.978-22,  que “Dis põe so bre a re -
ne go ci a ção de dí vi das no âm bi to do Pro gra ma de
Cré di to Edu ca ti vo, e dá ou tras ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fi ca as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Hugo Na po leão Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão Bel lo Par ga

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Lú cio Alcân ta ra Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res
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PPB

Ernan des Amo rim Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Ma ria Elvi ra Rita Ca ma ta
Gas tão Vi e i ra Nor ber to Te i xe i ra

PFL

Nice Lo bão La u ra Car ne i ro

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Arnal do Fa ria de Sá Ibe rê Fer re i ra
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia  15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 15-3-2000 – pra zo para re ce bi men to de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 1.979-16, que “Dis põe so bre o re -
pas se de re cur sos fi nan ce i ros do Pro gra ma Na ci o nal
de Ali men ta ção Esco lar, ins ti tui o Pro gra ma Di nhe i ro
Di re to na Esco la, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes
PFL
Edu ar do Si que i ra Cam pos Jo nas Pi nhe i ro
Hugo Na po leão Edi son Lo bão

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Artur da Tá vo la Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res

PPB

Luiz Otá vio Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Gas tão Vi e i ra João Ma tos
Osval do Bi ol chi Osmar Ser ra glio

PFL

José Melo Expe di to Jú ni or

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Au gus to Nar des José Li nha res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN, 
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 15-3-2000 – pra zo pa ra re ce bi men to de
emen das e pa ra a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar -
ço de 2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 1.980-16, que “Dis põe
so bre as re la ções fi nan ce i ras en tre a União e o Ban -
co Cen tral do Bra sil e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e 
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº 
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1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Bel lo Par ga Edi son Lo bão
Fre i tas Neto Jo nas Pi nhe i ro

PMDB

Ja der Bar ba lho Iris Re zen de
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

José Ro ber to Arru da Artur da Tá vo la

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res

PPB

Ernan des Amo rim Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Fer nan do Di niz Fre i re Jú ni or
José Cha ves Ju ran dil Ju a rez

PFL

Ru bem Me di na Ma luly Net to

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

José Ja ne ne João Piz zo lat ti

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fi ca es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio pa ra a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 15-3-2000 – pra zo para re ce bi men to de

emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se -
nhor Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar -
ço de 2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e
ano, a Me di da Pro vi só ria nº 1.981-45, que “Dis põe
so bre a no va ção de dí vi das e res pon sa bi li da des do
Fun do de Com pen sa ção de Va ri a ções Sa la ri a is -
FCVS; al te ra o De cre to-Lei nº 2.406, de 5 de ja ne i ro 
de 1988, e as Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14
de mar ço de 1990, 5 de de zem bro de 1990, e 28 de
ju lho de 1993, res pec ti va men te; e dá ou tras pro vi -
dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e 
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº 
1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SENADORES

Ti tu la res  Su plen tes

PFL

Ge ral do Althoff Ber nar do Ca bral
José Jor ge Edi son Lo bão

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Car los Wil son Álva ro Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res

PPB

Le o mar Qu in ta ni lha Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Ti tu la res  Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Sa ra i va Fe li pe Alces te Alme i da
Eu ler Mo ra is Za i re Re zen de

PFL

Cé sar Ban de i ra Pe dro Bit ten court
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PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Ary Kara Pe dro Cor rea
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,

fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Dia  15-3-2000 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Até 15-3-2000 – pra zo pa ra re ce bi men to de
emen das e pa ra a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta

Até  8-4-2000 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – O Se nhor 
Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 1.982-68, que “Dis põe so bre a par -
ti ci pa ção dos tra ba lha do res nos lu cros ou re sul ta dos
da em pre sa e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fi ca as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Ju vên cio da Fon se ca Fre i tas Neto
Ma ria do Car mo Alves José Jor ge

PMDB

Ja der Bar ba lho Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or Car los Be zer ra

PSDB

Lu zia To le do Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB)

He lo í sa He le na Antô nio Car los Va la da res

PPB

Luiz Otá vio Ernan des Amo rim

DE PU TA DOS

Ti tu la res Su plen tes

Blo co (PSDB/PTB)

Aé cio Ne ves Ro ber to Jef fer son
Arnal do Ma de i ra Ju tahy Ju ni or

Blo co (PMDB/PST/PTN)

Pi nhe i ro Lan dim Eu ní cio Oli ve i ra
Za i re Re zen de Con fú cio Mou ra

PFL

Ma no el Cas tro Áti la Lins

PT

Alo i zio Mer ca dan te Arlin do Chi na glia

PPB

Yvo nil ton Gon çal ves Edmar Mo re i ra
De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,

fi ca es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio pa ra a tra mi -
ta ção da ma té ria:

Dia 14-3-2000- de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia  15-3-2000- ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 15-3-2000- pra zo pa ra re ce bi men to de

emen das e pa ra a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Até 24-3-2000- pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até  8-4-2000- pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) - O Se nhor

Pre si den te da Re pú bli ca ado tou, em 9 de mar ço de
2000 e pu bli cou no dia 10 do mes mo mês e ano, a Me -
di da Pro vi só ria nº 1.983-48,  que “Esta be le ce me ca -
nis mos ob je ti van do in cen ti var a re du ção da pre sen ça
do se tor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra ban -
cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de ins ti tu i ções fi -
nan ce i ras, e dá ou tras pro vi dên ci as”.

De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fi ca as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta in -
cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

SE NA DO RES

Ti tu la res Su plen tes

PFL

Car los Pa tro cí nio Ma ria de Car mo Alves
Ju vên cio da Fon se ca Mo re i ra Men des
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- há, no Nor des te, mais de dois mi -
lhões de es ta be le ci men tos. De les, 94%
apre sen tam área me nor que 100 hec ta res e, 
na mé dia, têm re mu ne ra ção in fe ri or a um
sa lá rio mí ni mo;

- no Nor des te, so men te os es ta be le ci -
men tos com área igual ou ma i or que 10 mil
hec ta res apre sen tam uma re mu ne ra ção po -
si ti va.

Essas con clu sões le vam os au to res (e qual quer
pes soa com um mí ni mo de bom sen so e sen si bi li da de 
para en ten der o pro ble ma) a di ag nos ti car a to tal in vi a -
bi li da de eco nô mi ca da agri cul tu ra fa mi li ar, pro fe ti zan -
do o êxo do ru ral, ou me lhor, a ex pul são de mi lhões de 
tra ba lha do res e tra ba lha do ras ru ra is do cam po. Os
au to res não apon tam al ter na ti vas de so bre vi vên cia
para essa po pu la ção, por que não vis lum bram ques ti -
o na men tos ao atu al “mo de lo agrí co la” ado ta do ir res -
pon sa vel men te pelo Go ver no FHC. 

Entran do na ques tão do en di vi da men to, da ren -
da e dos em pre gos no meio ru ral, a si tu a ção de pe nú -
ria do se tor foi agra va da com o apro fun da men to do
pro je to ne o li be ral no País. A es ta bi li da de da mo e da,
como é do co nhe ci men to de to dos e como já foi mu i -
tas e mu i tas ve zes dis cu ti do nes ta Casa, foi ar ti fi ci al -
men te es ta be le ci da, in clu si ve pelo acha ta men to dos
pre ços agrí co las (a agri cul tu ra tor nou-se a “ân co ra
ver de” do Pla no Real) e cri a ção de po lí ti cas que fa vo -
re ce ram a com pe ti ção des le al a par tir de uma aber tu -
ra des va i ra da (essa com pe ti ção des le al aca bou
li be ra li zan do não ape nas as im por ta ções, mas que -
bran do par ques pro du ti vos in te i ros, in clu si ve no se tor
agrí co la).

Não é à toa que, pela pri me i ra vez na His tó ria do 
País, ob ser va-se a ex tin ção de es ta be le ci men tos
agrí co las. O cen so agro pe cuá rio de 1996 re gis tra o
de sa pa re ci men to de mais de no ve cen tos e qua ren ta
mil es ta be le ci men tos en tre 1985 e 1996, sen do 96%
de les com áre as in fe ri o res a 100 hec ta res. Cer ca de
qua tro cen tos mil dos no ve cen tos e seis mil pe que nos
es ta be le ci men tos sim ples men te su mi ram, de sa pa re -
ce ram, nos dois pri me i ros anos do Go ver no de Fer -
nan do Hen ri que, o que in di ca, cla ra men te, a
in ten si fi ca ção da cri se agrí co la no pe río do re cen te. 

Por con ta des se pro ces so, 21 mi lhões de hec ta -
res de i xa ram de ser cul ti va dos en tre 1985 e 1996. Srs. 
Par la men ta res, ima gi nem: 21 mi lhões de hec ta res,
num País que é mar ca do pela fome e pelo de sem pre -
go, de i xam de ser cul ti va dos en tre 1985 e 1996! No
mes mo pe río do, o pes so al ocu pa do na ati vi da de agrí -
co la foi re du zi do para cin co mi lhões de tra ba lha do res.

A agri cul tu ra é uma al ter na ti va fun da men tal
para di mi nu ir o de sem pre go, para im pe dir que mi -
lhões de tra ba lha do res e tra ba lha do ras pe ram bu lem
pe las es tra das do nos so País, ha bi tan do, em con di -
ções abo mi ná ve is, as fa ve las e indo às ruas ven der o
cor po por um pra to de co mi da ou mer gu lhar na mar gi -
na li da de como úl ti mo re fú gio. Mas a po lí ti ca eco nô mi -
ca, de fi ni da e pa tro ci na da pelo Go ver no Fe de ral, tem
per mi ti do que 21 mi lhões de hec ta res de i xem de ser
cul ti va dos e que cin co mi lhões de em pre gos de tra ba -
lha do res ru ra is se jam sim ples men te ex tin tos. 

Esses fa tos de mons tram a mag ni tu de da cri se
da agri cul tu ra bra si le i ra. A par tir do pe río do de Go ver -
no ini ci a do por Fer nan do Hen ri que, essa cri se vem
as su min do pro por ções for te men te des mo bi li za do ras
das for ças pro du ti vas des se se tor.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Logo que con clu ir, Se na dor Ma gui to Vi le la, eu lhe
con ce de rei o apar te com o ma i or pra zer.

Se gun do os da dos do IBGE, se gun do as fri as
es ta tís ti cas ofi ci a is do Go ver no Fe de ral, o seg men to
da agri cul tu ra fa mi li ar – ou seja, os pe que nos e mé di -
os pro du to res, de fen di dos por vá ri as ve zes pelo Se -
na dor Ma gui to Vi le la nes ta Casa – é cla ra men te o
mais pre ju di ca do.

O en di vi da men to agrí co la, as so ci a do a ou tros
efe i tos da cri se se to ri al, é de cor rên cia do mo de lo
agrí co la im plan ta do na dé ca da de 80. É fun da men tal,
em pri me i ro lu gar, re ver e eli mi nar os fa to res ali men -
ta do res do en di vi da men to, es pe ci al men te a in ci dên -
cia da cor re ção mo ne tá ria nos sal dos de ve do res das
ope ra ções de cré di to ru ral.

Isso é fun da men tal para com pre en der mos que
o en fren ta men to de fi ni ti vo das ca u sas da ina dim plên -
cia do se tor pres su põe a re o ri en ta ção sis te má ti ca da
po lí ti ca agrí co la de fi ni da pelo Go ver no Fe de ral. É fun -
da men tal re ver os seus fun da men tos atu a is e res ga -
tar as fun ções es tra té gi cas do se tor.

Um país de di men sões con ti nen ta is, um país
com um enor me po ten ci al de áre as agri cul tá ve is e re -
cur sos hí dri cos, não se pode ne gar a pro du zir ali men -
to para com ba ter a fome, a di na mi zar a eco no mia
lo cal, ge ran do em pre go e ren da por meio da agri cul -
tu ra, algo que, in fe liz men te, o Go ver no Fe de ral não
tem fe i to.

É cla ro que as ca u sas do en di vi da men to es tão
li ga das às per das su ces si vas do se tor agrí co la des de
o Pla no Cru za do, em 1986, pas san do pelo Pla no Ve -
rão, em 1989, e pelo Pla no Col lor, em 1990.

336 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO   2000



Com o Pla no Real, no pri me i ro ano do pe río do
FHC, a per da de ren da se to ri al, es ti ma da em R$10 bi -
lhões, mo bi li zou a clas se po lí ti ca pela ado ção de me -
di das de en fren ta men to a esse en di vi da men to.
Assim, gra ças a es sas pres sões po lí ti cas, o Go ver no
ado tou o pro ces so de alon ga men to das dí vi das no
bojo do cha ma do Pro gra ma de Se cu ri ti za ção (para
dí vi das de até R$200 mil; só para aque les que es ta -
vam em dia com as suas res pec ti vas par ce las) e do
Pro gra ma Espe ci al de Sa ne a men to de Ati vos – Pesa
(para dí vi das aci ma de R$200 mil).

Já na que la opor tu ni da de, o Blo co de Opo si ção
na Câ ma ra apon ta va as ver da de i ras ca u sas, abran -
gên ci as e efe i tos do qua dro de en di vi da men to da
agri cul tu ra. Ofe re ceu, en tão, uma pro pos ta cla ra, con -
cre ta, efi caz, al ter na ti va ao qua dro de en di vi da men to
da agri cul tu ra. Ofe re ceu uma pro pos ta al ter na ti va de
tra ta men to des sa ques tão por meio de vá ri os Par la -
men ta res que com põem o nú cleo agrá rio na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Ao mes mo tem po em que apre sen tou essa pro -
pos ta, o PT an te ci pou, por meio dos ve í cu los da im -
pren sa na ci o nal, a ab so lu ta ina de qua ção do
Pro gra ma de Se cu ri ti za ção, acer ta do en tre o Go ver -
no e a Fren te Par la men tar da Agri cul tu ra. Obvi a men -
te, nos sas pro pos tas e crí ti cas fo ram
sis te ma ti ca men te ig no ra das no pro ces so de ne go ci a -
ção e de cri a ção do Pro gra ma.

Após qua tro anos de exis tên cia, esse pro gra ma
con se guiu a pro e za de ero dir o Te sou ro sem ame ni -
zar e mu i to me nos re sol ver o qua dro de en di vi da men -
to. Os da dos apre sen ta dos pelo Te sou ro Na ci o nal
in for mam que, so men te a tí tu lo de equa li za ção de ta -
xas, até 1998, o Pro gra ma já ha via con su mi do R$2,4
bi lhões. Esse mon tan te aca bou ir ri gan do os lu cros de
um ve lho co nhe ci do des ta Casa que sem pre lu cra: o
sis te ma fi nan ce i ro.

A ine fi cá cia do pro gra ma foi cons ta ta da des de
1997, quan do o Go ver no foi obri ga do a pror ro gar o
ven ci men to das duas par ce las da Se cu ri ti za ção pre -
vis tas para 1997 e 1998. A ab so lu ta fal ta de con di -
ções de pa ga men to da ma i o ria dos agri cul to res ge rou 
no vos de ba tes e re i vin di ca ções nes se ano.

To dos lem bram que, ain da no ano pas sa do –
esta Casa teve a opor tu ni da de de de ba ter isso por vá -
ri as ve zes –, en cam pa mos a luta pela re ne go ci a ção
em 1999. O PT e o Blo co da Opo si ção na Câ ma ra
par ti ci pa ram de to das es sas dis cus sões, mas a ver -
são fi nal do pro je to de lei, ob je to de um am plo pro ces -
so de ne go ci a ção com se to res da agri cul tu ra
pa tro nal, que tra ta va do en di vi da men to, foi der ro ta do
pela edi ção da Me di da Pro vi só ria nº 1.918. Essa me -

di da pro vi só ria ig no rou to das as re i vin di ca ções dos
agri cul to res da agri cul tu ra fa mi li ar. Adi ou-se, mais
uma vez, a ado ção de me di das ca pa zes de re sol ver o
pro ble ma do se tor.

As “van ta gens” ofe re ci das àque les que ti nham
uma dí vi da de ma is de R$200 mil não atin gem ma is
do que 24 mil num uni ver so de ma is de 600 mil de ve -
do res. Esse uni ver so é cons ti tu í do, em sua es ma ga -
do ra ma i o ria, por agri cul to res fa mi li a res com dí vi das
in fe ri o res a R$50 mil. Mes mo as sim, o Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so, ma is uma vez, não foi sen -
sí vel às re i vin di ca ções, mas fez um acor do pa ra
be ne fi ci ar os gran des de ve do res e os co nhe ci dos ca -
lo te i ros do cré di to agrí co la. O Go ver no Fe de ral tam -
bém não ace i tou fa zer uma au di to ria pa ra ve ri fi car
quem efe ti va men te de via e o por quê do não pa ga -
men to. Não se pro cu rou sa ber se as pes so as não pa -
ga vam por que não po di am ou em fun ção do
en di vi da men to pro pos to pe la po lí ti ca agrá ria do Go -
ver no Fe de ral.

Com mu i to pra zer, con ce do o apar te ao Se na -
dor Ma gui to Vi le la, an tes de con clu ir o meu pro nun ci -
a men to.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – A Se na do -
ra He lo i sa He le na tem sur pre en di do esta Casa com
pro nun ci a men tos sá bi os e ex tre ma men te opor tu nos.
A Se na do ra, mu i to li ga da à área so ci al, mais es pe ci fi -
ca men te à sa ú de, tem uma no ção exa ta do que está
acon te cen do nes te País em to dos os se to res, prin ci -
pal men te na agri cul tu ra. V. Exª tem ra zão. A agri cul tu -
ra bra si le i ra está li te ral men te que bra da, fa li da.
Pra ti ca men te to dos os agri cul to res não têm con di -
ções de pa gar as suas dí vi das hoje. Num país ri quís -
si mo, de ter ras fér te is, com água em abun dân cia e
lu mi no si da de ide al para a pro du ção de ali men tos, a
agri cul tu ra está to tal men te fa li da! Esta mos im por tan -
do le i te, ar roz, mi lho – pro du tos que ja ma is po de ría -
mos pen sar em im por tar -, por que aqui não há po lí ti ca 
agrí co la. Ou tros pa í ses, mu i tas ve zes me no res que o
nos so, es tão ex por tan do para o Bra sil, por que têm
po lí ti ca agrí co la. O Go ver no bra si le i ro está ge ran do
em pre go e ri que za lá fora, mas está im por tan do ali -
men tos, como o mi lho, o ar roz e o le i te. O Bra sil de ve -
ria ser o gran de ex por ta dor de le i te, de ar roz, de mi lho 
e de soja do mun do, mas não tem sen si bi li da de. Infe -
liz men te, os nos sos Mi nis tros da Agri cul tu ra e da Fa -
zen da não têm de mons tra do essa sen si bi li da de.
Mes mo que bra da, mes mo fa li da, a agri cul tu ra ain da é 
a ma i or ge ra do ra de em pre gos nes te País. Se o Go -
ver no Fe de ral aten tas se para esse de ta lhe e re al -
men te im plan tas se uma po lí ti ca agrí co la
con sen tâ nea com os in te res ses dos agri cul to res e do
povo bra si le i ro, a agri cul tu ra ge ra ria mu i to mais em -
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pre gos para o nos so País. Hoje é a úni ca fon te ca paz
de ge rar em pre gos para este País. Mas, in fe liz men te,
a equi pe eco nô mi ca e o Mi nis té rio da Agri cul tu ra não
têm tido sen si bi li da de ne nhu ma para com o pro ble ma
da agri cul tu ra bra si le i ra. Por tan to, como agri cul tor, fi -
lho de agri cul tor, neto de agri cul tor, que ro cum pri -
men tá-la pelo seu opor tu no pro nun ci a men to. Tor ço
para que um dia este País te nha sen si bi li da de para
com os agri cul to res. Sa be mos que o mun do in te i ro
sub si dia a sua agri cul tu ra, e o Bra sil pe na li za de for -
ma cri mi no sa os seus agri cul to res. Mu i to obri ga do.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Se na do -
ra He lo i sa He le na, V. Exª me per mi te um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Con ce do o apar te a V. Exª.

O Sr. Ernan des Amo rim (PPB – RO) – Gos ta ria 
de par ti ci par do im por tan te pro nun ci a men to de V. Exª
e de cor ro bo rar as pa la vras do nos so Co le ga Ma gui to
Vi le la, que está che io de ra zão. No meu Esta do, Ron -
dô nia, es pe ci al men te na ci da de de Ji pa ra ná, o Go ver -
no, por meio do Fun do Cons ti tu ci o nal do Ban co da
Ama zô nia, le vou um de ter mi na do nú me ro de agri cul -
to res a cri ar um pro je to hor ti fru ti gran je i ro. Empres -
tou-se uma quan tia de di nhe i ro para que essa gen te
plan tas se fru tas como ma mão, aba ca xi e ace ro la,
com a pro mes sa de com prar a sa fra. No fim da his tó -
ria, não se com prou a sa fra, não hou ve in cen ti vo al -
gum. E os pais de fa mí lia, os agri cul to res, es tão a
per der to das as suas áre as. Um de les deu um tiro na
ca be ça; não acos tu ma do a de ver e pres si o na do pe los 
ban cos, su i ci dou-se. Ima gi nem que pro gra ma para a
agri cul tu ra há nes te Bra sil! Com seu solo e suas di -
men sões, o Bra sil de ve ria ter um pro gra ma di fe ren te
para pro por ci o nar o de sen vol vi men to agrí co la. Fico
pre o cu pa do com essa re for ma agrá ria do Go ver no
Fe de ral que nin guém vê; além de ilu dir mu i ta gen te,
frus tra a es pe ran ça de se re sol ver esse pro ble ma so -
ci al. V. Exª está de pa ra béns, as sim como o no bre Co -
le ga, Se na dor Ma gui to Vi le la, que fala a pura ver da de
em seu pro nun ci a men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a V. Exª e ao Se na dor Ma gui to Vi le la.

Se na dor Na bor Jú ni or, o acor do que ti nha sido
fe i to en tre a Ban ca da do Go ver no e o Blo co da Opo si -
ção – PT, PDT e PSB – não foi cum pri do, por que o
Go ver no Fe de ral vol tou atrás. O Go ver no ti nha fe i to
um acor do com o Blo co da Opo si ção de que a re ne -
go ci a ção das dí vi das abran ge ria todo o se tor agrí co la
e de po is, como sem pre, deu uma ras te i ra no Blo co da
Opo si ção, per mi tin do a ro la gem da dí vi da ape nas
para quem de via mais de R$200 mil. A gran de ma i o ria 
fi cou ex clu í da. É ab so lu ta men te inad mis sí vel con tem -

plar com uma me di da go ver na men tal 24 mil pro du to -
res num uni ver so de 600 mil; mes mo sen do um mon -
tan te mu i to ma i or, são abran gi dos me nos de 30% do
to tal da dí vi da.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
as en ti da des re pre sen ta ti vas de tra ba lha do res e tra -
ba lha do ras ru ra is, de pe que nos e mé di os pro pri e tá ri -
os, es tão apre sen tan do como pro pos ta con cre ta o
alon ga men to das dí vi das até R$50 mil, por 10 anos,
in de pen den te da fon te; ju ros pré-fixados de 3% ao
ano; re ba tes so bre as par ce las a se rem pa gas; e anis -
tia das dí vi das dos pe que nos pro du to res e agri cul to -
res fa mi li a res que ti ve ram a sua pro du ção si nis tra da
pela ação de fa to res cli má ti cos.

Cum pre en fa ti zar que a even tu al vi a bi li za ção da
pro pos ta em con si de ra ção, em bo ra lon ge de sa nar as 
ca u sas da cri se agrí co la, pelo me nos mi ni mi za o
cons tran gi men to e o so fri men to de mi lha res de pe -
que nos pro du to res, de pe que nos pro pri e tá ri os, de
tra ba lha do res e tra ba lha do ras da agri cul tu ra fa mi li ar.

Além dis so, a va lo ri za ção dos ins tru men tos pú -
bli cos de in ter ven ção na co mer ci a li za ção agrí co la,
em nome de uma Po lí ti ca de So be ra nia Ali men tar –
que o Go ver no Fe de ral não tem tido a co ra gem de
exe cu tar – e dos in te res ses da agri cul tu ra fa mi li ar, tor -
na-se in dis pen sá vel, no mar co des sa nova po lí ti ca.

É fun da men tal o for ta le ci men to do cré di to ru ral,
com o apor te de re cur sos com pa tí vel com as exi gên -
ci as do se tor; com o res ga te da efi cá cia do dis po si ti vo
da Lei nº 8.880/94, an tes men ci o na da; e com a ado -
ção de sub sí di os às ati vi da des es tra té gi cas sob a
pers pec ti va do mer ca do in ter no e para mé di os e pe -
que nos agri cul to res. Tra ta-se de me di das in dis pen sá -
ve is para a re cu pe ra ção das fun ções es tra té gi cas da
agri cul tu ra fa mi li ar bra si le i ra, mu i to bem com par ti lha -
das pe los Se na do res que fi ze ram apar tes, o que mu i -
tas ve zes nes ta Casa já veio ao de ba te no nos so
fa mo so “muro das la men ta ções” so bre o se tor agrí co -
la bra si le i ro.

Infe liz men te, al ter na ti vas con cre tas, áge is e efi -
ca zes, o Go ver no Fe de ral não tem tido a com pe tên -
cia, a sen si bi li da de e a res pon sa bi li da de de
apre sen tá-las.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa
He le na, o Sr. Na bor Jú ni or, 3º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia que é ocu pa -
da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Lú cio Alcân ta ra, 
por per mu ta com a Se na do ra Ma ri na Sil va.

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, hoje de se jo as -
si na lar o lan ça men to ocor ri do na quar ta-feira de cin -
zas da Cam pa nha da Fra ter ni da de, que tem
jus ta men te como mote “Dig ni da de Hu ma na e Paz”.

Cum pre re gis trar que, nes te ano, a cam pa nha
se re ves te de uma sin gu la ri da de: pela pri me i ra vez, a
Cam pa nha da Fra ter ni da de não é uma cam pa nha da
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil – CNBB
– ou da Igre ja Ca tó li ca, mas sim é uma cam pa nha
ecu mê ni ca, pois é pa tro ci na da por vá ri as igre jas cris -
tãs, que re sol ve ram unir-se para fa zer pro se li tis mo
em fa vor da dig ni da de hu ma na e da paz.

Por si só, o tema da cam pa nha mos tra a sua im -
por tân cia, a ri que za hu ma na de que se re ves te, uma
vez que nos en con tra mos no novo mi lê nio co me mo -
ran do al guns even tos de gran de im por tân cia para o
Bra sil, como os 500 anos da che ga da dos por tu gue ses 
a nos sa ter ra. Essa cam pa nha, como das ou tras ve -
zes, vem jus ta men te para in co mo dar a so ci e da de, tra -
zen do à dis cus são as sun tos de gran de im por tân cia,
que in te res sam, so bre tu do, ao enor me con tin gen te de
bra si le i ros po bres, os cha ma dos ex clu í dos, que cons ti -
tu em par ce la im por tan te da nos sa po pu la ção.

Fa lan do em dig ni da de hu ma na, tra ta-se, por -
tan to, de as se gu rar a to dos os bra si le i ros um mí ni mo
de con di ções para a sua so bre vi vên cia. É pre ci so as -
se gu rar con di ções ma te ri a is, con di ções de sa ú de e
de edu ca ção. Tudo isso acon te ce no mo men to em
que es ta mos no cen tro de um gran de de ba te so bre,
por exem plo, a fi xa ção do sa lá rio mí ni mo. Mu i tos le -
van tam suas vo zes para exi gir um va lor que seja ca -
paz de, ao me nos, si na li zar a pre o cu pa ção do Po der
Pú bli co em fi xar um piso que re pre sen te al gu ma con -
quis ta a mais do tra ba lha dor bra si le i ro.

Qu an do se fala em paz, esse as sun to sus ci ta a
dis cus são so bre a vi o lên cia que es ta mos vi ven do no
Bra sil e que se ma ni fes ta de vá ri as for mas: vi o lên cia
con tra a mu lher, cujo Dia Inter na ci o nal trans cor reu na
quar ta-feira pas sa da, mas que, nes ta se ma na, está
sen do co me mo ra do de ma ne i ra in ten sa no Con gres -
so Na ci o nal; vi o lên cia con tra a cri an ça, que é ví ti ma
de to dos os ti pos de abu so, que mu i tas ve zes é jo ga -
da nas ruas, sem ne nhum tipo de as sis tên cia, ou que
está pre co ce men te en vol vi da com o tra ba lho, tra ba -
lho duro e de su ma no mu i tas ve zes; a vi o lên cia das
ruas, de to dos os dias, os as sal tos, os cri mes. Enfim,

esse é um pro ble ma que nos tem pre o cu pa do bas tan -
te e que é ex tre ma men te atu al.

Ain da on tem, o Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so, em so le ni da de que ocor reu no Pa lá cio, se -
gun do a im pren sa, co bra va do Con gres so Na ci o nal
uma po si ção so bre o pro ble ma da vi o lên cia, di zen do
que ti nha fe i to a sua par te. Enca mi nhou o pro je to para 
o Con gres so, e, até ago ra, não ti ve mos con di ções de
de li be rar. Cre io que Sua Exce lên cia se re fe ria ao pro -
je to que tra ta da pro i bi ção de ar mas. Há um pro je to na 
Câ ma ra e dois ou três pro je tos no Se na do, e, até o
mo men to, não che ga mos a uma con clu são e não fo -
mos ca pa zes de de li be rar, vo tan do uma pro pos ta
para en ca mi nhar ao exa me do Che fe do Po der Exe -
cu ti vo. E Sua Exce lên cia co bra va isso.

Há um con jun to de ca u sas que atu am no sen ti -
do de trans for mar, cada vez mais, a nos sa so ci e da de
numa so ci e da de vi o len ta, numa so ci e da de que traz
in se gu ran ça aos seus mem bros. A Unes co, há pou co
tem po, lan ça va o Ano Inter na ci o nal da Paz. Cria-se
um am bi en te, por meio de di ver sas ins ti tu i ções, no
sen ti do de con so li dar uma ati tu de, um com por ta men -
to, uma con du ta de paz, que não é uma paz que evi ta
os con fli tos ou a vi o lên cia no sen ti do es tri to, mas uma
paz mu i to ma i or, a cha ma da paz so ci al, que per mi te
um con ví vio har mo ni o so, mes mo em uma so ci e da de
onde exis tem ca te go ri as so ci a is e eco nô mi cas di fe -
ren ci a das.

O tema da Cam pa nha da Fra ter ni da de des te
ano – vol to a di zer – tem uma ca rac te rís ti ca es pe ci al,
por que não é uma cam pa nha ape nas da Igre ja Ca tó li -
ca, da CNBB, mas uma cam pa nha de vá ri as igre jas
cris tãs que se re u ni ram, em uma ati tu de ecu mê ni ca,
para di fun dir, jun to a toda a so ci e da de, para ma i or dis -
cus são e re fle xão, es ses te mas li ga dos à paz e à dig -
ni da de hu ma na. 

Ao mes mo tem po, no do min go pas sa do, o Papa
João Pa u lo II, em ce ri mô nia no Va ti ca no, em nome da
Igre ja Ca tó li ca, pe dia per dão por uma sé rie de fa tos,
de ocor rên ci as, de er ros his tó ri cos que a Igre ja Ca tó li -
ca co me teu ao lon go de sua exis tên cia, numa ati tu de
hu mil de e cris tã de re con ci li a ção. Sua San ti da de pe -
dia per dão às mi no ri as, aque las que, de uma for ma
ou de ou tra, em um de ter mi na do mo men to, fo ram es -
ma ga das por uma ati tu de de in to le rân cia da Igre ja;
pe dia per dão aos ju de us, que, mu i tas ve zes, so fre ram 
o bra ço cru el, o bra ço pe sa do da Inqui si ção; pe dia
per dão a to dos aque les que fo ram ví ti mas des se pro -
ces so di vi si o nis ta da pró pria Igre ja, da cris tan da de
que se frag men tou em dis si dên ci as di ver sas. Enfim, o 
Papa, numa ati tu de de hu mil da de e de re con ci li a ção,
como dis se, pe diu per dão por to dos es ses des li zes
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his tó ri cos que a Igre ja co me teu ao lon go da sua vida
e que trou xe ram mu i to sa cri fí cio e mu i ta in fe li ci da de a
mu i tos con tin gen tes po pu la ci o na is.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA ( PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Ma gui to Vi le la, com todo pra zer.

O Sr. Ma gui to Vi le la (PMDB – GO) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, es tou acom pa nhan do aten ta men te o 
seu pro nun ci a men to, até por que V. Exª é um dos mais 
bri lhan tes Se na do res des ta Casa e tem fe i to pro nun -
ci a men tos de mu i ta pro fun di da de. Qu e ro di zer que
tam bém sa ú do essa gran de Cam pa nha da Fra ter ni -
da de. Acre di to que isso aju da o nos so País, me lho ra o 
as tral do nos so povo, mas não acre di to que terá êxi to
em um país que está fa zen do um es for ço gi gan tes co
para au men tar o sa lá rio mí ni mo para R$180. Não
acre di to nes sas cam pa nhas e vou di zer o por quê.
Ago ra mes mo, na ca pi tal do meu Esta do, Go iâ nia,
dois men di gos fo ram que i ma dos; a im pren sa na ci o nal 
deu a no tí cia. Mu lhe res e ho mens hu mil des fo ram es -
pan ca dos no meio da rua; a im pren sa no ti ci ou. Há
pou cos dias, um pai de fa mí lia, pai de três cri an ças,
foi as sas si na do com ba las de bor ra cha da pró pria po -
lí cia den tro do cam pus da Uni ver si da de Fe de ral do
meu Esta do. Esses cri mes hor ri pi lan tes es tão acon te -
cen do em todo o Bra sil. E Go iâ nia está a pou cos qui -
lô me tros de dis tân cia. Mas por que isso, Sr. Se na dor?
É a fal ta de po lí ti ca so ci al cor re ta nes te País, é a fal ta
de apo io aos hu mil des, aos pe que nos, aos de sas sis ti -
dos, aos de sem pre ga dos, aos ex clu í dos de uma for -
ma ge ral. Enquan to isso, vejo mu i tos po lí ti cos
que ren do ti rar re cur sos do Fun do de Com ba te à Po -
bre za e à Fome para co brir um pos sí vel dé fi cit do sa -
lá rio mí ni mo, que, em um es for ço gi gan tes co, irá para
R$180, o que é uma ver go nha. Pen so que o Bra sil de -
ve ria es tar dis cu tin do um sa lá rio mí ni mo de pelo me -
nos R$500, saia de onde sair. Da ne-se o res to!. Mas o 
que o Bra sil está que ren do dis cu tir é o teto de R$23
mil para o fun ci o na lis mo pú bli co e es que ce de dis cu tir 
o sa lá rio mí ni mo, que hoje é in du tor de fome e de po -
bre za nes te País. Por tan to, não adi an ta as igre jas e
to dos nós nos so li da ri zar mos com essa cam pa nha se 
não hou ver uma de ci são po lí ti ca do Go ver no Fe de ral
de es ta be le cer um sa lá rio mí ni mo dig no, que não seja 
tão ver go nho so como tem sido o do Bra sil. Nós tam -
bém, no Con gres so, por exem plo, não de ve mos apro -
var um teto sa la ri al de R$23 mil, pois se ria uma
agres são aos po bres, aos hu mil des, aos fa min tos,
aos ex clu í dos, aos de sem pre ga dos. Se che gar mos a
apro var um teto sa la ri al de R$23 mil, es ta re mos aju -
dan do o Go ver no a agre dir mu i to mais es ses po bres,

que hoje es tão in co mo dan do o Bra sil, es tão in co mo -
dan do os ri cos e que nos en ver go nham, pe ran te o
mun do, com os cri mes mais bár ba ros e dan tes cos
exi bi dos di a ri a men te nos no ti ciá ri os da te le vi são.
Cum pri men to efu si va men te V. Exª pelo seu pro nun ci -
a men to.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Se -
na dor Ma gui to Vi le la, agra de ço o seu apar te, que me
dá en se jo pa ra tam bém ma ni fes tar a mi nha com ple ta
dis cor dân cia – aliás, re gis tra da, ho je, no Jor nal do
Bra sil – quan to à des ti na ção des ses re cur sos do Fun -
do da Po bre za pa ra a ele va ção do sa lá rio mí ni mo.
Isso é um ab sur do! O Fun do da Po bre za, se vi er a ser
cri a do – o que es pe ro ve nha a acon te cer, as sim co mo 
V. Exª, que, co mo Pre si den te da Co mis são Mis ta, mu -
i to se em pe nhou nes se sen ti do, jun ta men te com ou -
tros Srs. Se na do res e De pu ta dos -, vai cu i dar do
mi se rá vel, do in di gen te, da que les que não re ce bem
nem mes mo es se sa lá rio mí ni mo ri dí cu lo. Co mo ti rar,
en tão, des ses mi se rá ve is e in di gen tes os re cur sos
pa ra ga ran tir a pre vi dên cia e apo sen ta do ria de ou tras
pes so as que, bem ou mal, já per ce bem al gu ma co i -
sa? É uma idéia que de ve mos afas tar de pla no, por -
que ela não se sus ten ta, não tem ne nhu ma
con sis tên cia que nos per mi ta se quer de ba ter a ques -
tão.

Com re la ção aos cri mes bár ba ros ocor ri dos em
Go iâ nia, so bre os qua is V. Exª fez re fe rên cia em seu
apar te, to dos sa be mos que ca da Se na dor que se ma -
ni fes te so bre es se as sun to po de tra zer si tu a ções se -
me lhan tes dos se us Esta dos, re a fir man do aqui lo que
eu dis se quan to a vi ver mos em uma so ci e da de ex tre -
ma men te vi o len ta, em uma so ci e da de de sar mô ni ca,
que des res pe i ta es ses va lo res fun da men ta is da con -
vi vên cia hu ma na.

Que mo ti va ção po dem ter es sas pes so as, a não 
ser a mal da de, a cru el da de, a de su ma ni da de, pa ra
trans for mar men di gos em ver da de i ras to chas hu ma -
nas? Há tam bém aque les que per se guem ho mos se -
xu a is, dis cri mi nan do-os, ma tan do-os. Pen so que há
ma is do que ra zões so ci a is de fo me, de mi sé ria e de
de sem pre go; há um ou tro com bus tí vel que co lo ca em
an da men to, em mar cha es se ti po de com por ta men to.

Os úl ti mos da dos de pri são de res pon sá ve is por 
qua dri lhas no Rio de Ja ne i ro, tra zi dos pela im pren sa,
mos tram fa mí li as da clas se mé dia in gres san do no
mun do do cri me. E aí há um ou tro dado des sa so ci e -
da de de con su mo em que vi ve mos que não po de mos
de i xar de men ci o nar: o de se jo pas sou a ser uma ne -
ces si da de. O de se jo de pos su ir al gu ma co i sa, o de se -
jo de ad qui rir um bem, o de se jo de ser pro pri e tá rio de
um de ter mi na do bem está pas san do a ser uma ne -
ces si da de para es sas pes so as. E, mo vi das por essa
ne ces si da de, in gres sam no mun do do cri me para

340 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO   2000



con se guir os re cur sos ca pa zes de ga ran tir o aces so a 
es ses bens.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ses fa -
tos ser vem pa ra aque cer a nos sa in dig na ção e a nos -
sa in sa tis fa ção com es sa si tu a ção e fa zer com que
lu te mos pa ra mu dar es se es ta do de co i sas. 

Nes se sen ti do, o lan ça men to des sa Cam pa nha
da Fra ter ni da de é ma is um ins tru men to de mo bi li za -
ção da so ci e da de, po is faz com que ela fi que aten ta
ao des res pe i to a es ses va lo res.

Enten do, por exem plo, que o va lor que se rá fi xa -
do pa ra o sa lá rio mí ni mo se ria mu i to me nor se ti vés -
se mos fi ca do ca la dos, se não ti ves se ha vi do uma
mo bi li za ção co bran do me di das do Po der Pú bli co.
Por tan to, sou fa vo rá vel a não nos aco mo dar mos, a
ten tar mos, de to das as for mas, re a gir con tra es se es -
ta do de co i sas. So men te as sim avan ça re mos e ob te -
re mos al gum ga nho nes sa lu ta que es ta mos
tra van do.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Ou -
ço V. Exª com mu i to pra zer.

A Srª He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, que ro pa ra be ni zar V. Exª por tra -
zer a esta Casa a dis cus são da Cam pa nha da
Fra ter ni da de, lem bran do que a Igre ja pe diu per dão a
al gu mas co mu ni da des que, du ran te dé ca das, fo ram
ví ti mas da sua omis são ou da sua cum pli ci da de. Mu i -
tas ve zes, a po pu la ção ques ti o na a va li da de do per -
dão, como se ele não ti ves se im por tân cia
fun da men tal den tro da hi e rar quia da Igre ja. Mas, do
pon to de vis ta do Di re i to Ca nô ni co, do pon to de vis ta
da Igre ja Ca tó li ca, é ex tre ma men te re le van te o fato de 
a ma i or ex pres são da hi e rar quia da Igre ja Ca tó li ca
pe dir per dão, pe ran te a opi nião pú bli ca, àque les se to -
res da so ci e da de que, di re ta ou in di re ta men te, fo ram
ví ti mas da sua omis são. É um ges to de ge ne ro si da de
im por tan tís si mo no seio da Igre ja Ca tó li ca. Sa be mos
que nem sem pre as Cam pa nhas da Fra ter ni da de
con se guem re fle tir a mo di fi ca ção das con di ções con -
cre tas de vida da po pu la ção, mas nem por isso de ve -
mos mi ni mi zar ou me nos pre zar a sua im por tân cia. A
CNBB, por meio das Cam pa nhas da Fra ter ni da de,
tem fe i to re le van tes dis cus sões em de fe sa da so be ra -
nia na ci o nal. A pe núl ti ma Cam pa nha da Fra ter ni da de, 
“Um fi lho teu não foge à luta”, abor da va o pa tri o tis mo,
a ne ces si da de de se de cla rar amor à Na ção Bra si le i -
ra. Isso, sem dú vi da, é de fun da men tal im por tân cia. A
Igre ja Ca tó li ca, o Mo vi men to Evan gé li co Pro gres sis ta
e vá ri os ou tros se to res da so ci e da de, como V. Exª
bem lem brou, es tão en ga ja dos na luta pela dig ni da -
de, pela es pe ran ça, con tra a vi o lên cia e a po bre za. E

isso é que qua li fi ca o de ba te com a so ci e da de, no
sen ti do de que a Igre ja, no fu tu ro, não pre ci se pe dir
per dão, mais uma vez, pela omis são do seu pas sa do.
Por tan to, que ro pa ra be ni zar V. Exª quan do abor da um 
tema tão im por tan te. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na do ra He lo i sa He le na. V. Exª foi mu i -
to fe liz quan do fa lou so bre o sig ni fi ca do, o va lor do
per dão, que não é um ges to gra tu i to, mas um ges to
de ge ne ro si da de. 

O que a Igre ja fez ao lado do con quis ta dor –
quan do, ao lado do mos que tão, es ta va o ter ço; ao
lado do ca nhão, es ta va a cruz; quan do di la tou a fé e
tam bém os do mí ni os im pe ri a is – é ob je to des sa re fle -
xão. A Igre ja bra si le i ra vai apro ve i tar a co me mo ra ção
dos 500 anos do Bra sil para re fle tir so bre o pa pel da
Igre ja em re la ção aos ín di os e aos ne gros, so bre a
con vi vên cia da Igre ja com o po der, que, em de ter mi -
na dos mo men tos, es que ceu-se do pe que no, do hu -
mil de, da que le que mais de ve ria me re cer o seu olhar,
a sua aten ção. 

Por tan to, é nes se am bi en te de di ver si da de, de
re fle xão e de pe di do de per dão que to dos de ve mos
tam bém fa zer a nos sa pró pria re fle xão, cada um na
sua ati vi da de, cada um com o seu grau de res pon sa -
bi li da de pe ran te a so ci e da de, para, ao di ag nos ti car -
mos es ses ma les, cri ar mos al gu ma me di da que
pos sa evi tá-los no fu tu ro.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – V. Exª
me per mi te um apar te?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – Se na dor 
Lú cio Alcân ta ra, V. Exª, com cer te za, dis pen sa qual -
quer elo gio a sua pes soa e ao seu des ti no de ho mem
pú bli co. Qu e ro ape nas ma ni fes tar a mi nha sa tis fa ção
por ou vi-lo, res sal tan do a sig ni fi ca ção da Cam pa nha
da Fra ter ni da de pro mo vi da pela en ti da de má xi ma da
Igre ja Ca tó li ca no Bra sil. Con fes so a V. Exª que esta
si tu a ção exis ten te no País, ca rac te ri za da por um des -
ní vel so ci al mu i to gran de e por uma de si gual da de
per ver sa, exi ge re fle xão e, ao mes mo tem po, per mi te, 
so bre tu do num re gi me de mo crá ti co como o de hoje,
uma ma ni fes ta ção per ma nen te de in con for mis mo. A
ver da de é que não há de sen vol vi men to sem in con for -
mis mo. E esse in con for mis mo re pre sen ta um ho ri zon -
te mag ní fi co, o do de sa fio. So mos 160 mi lhões de
bra si le i ros, dos qua is pelo me nos 120 mi lhões têm
ida de mais ex pres si va e es tão, por meio de de ba tes,
cu i dan do e tra tan do dos in te res ses e do de sen vol vi -
men to do País. É pre ci so sa li en tar que essa ta re fa do
de sa fio é mu i to im por tan te. Esse de sa fio não exis te
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na Su í ça, na Fran ça, na Ingla ter ra ou na Itá lia; ele
exis te nos pa í ses em pi o res con di ções, sub de sen vol -
vi dos ou em de sen vol vi men to, como o Bra sil. É bom
ser bra si le i ro, por que esse de sa fio, efe ti va men te, en -
can ta a to dos nós, des de que seja par ti lha do por to -
dos os bra si le i ros, po bres ou ri cos. De ma ne i ra que
fe li ci to V. Exª por seu pro nun ci a men to.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu i to 
obri ga do a V. Exª, no bre Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio. Fa zen -
do soar a cam pa i nha.)

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Já
irei con clu ir, Sr. Pre si den te.

Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, V. Exª tem ex pe -
riên cia co mo ex-Go ver na dor, co mo Par la men tar, co -
mo ho mem que tem in ti mi da de no tra to das co i sas
pú bli cas e sa be que não po de mos ce der à ten ta ção
do vo lun ta ris mo. Essas ques tões são mu i to gra ves,
mu i to com ple xas. Não po de mos re sol vê-las, dar so lu -
ções jus tas a elas, ape nas com um im pul so – que é
ge ne ro so, mu i tas ve zes -, po is so lu ções ins pi ra das
em bons sen ti men tos po dem le var a de sas tres so ci a -
is e eco nô mi cos. 

O que re i vin di co é o es pa ço da luta po lí ti ca, que
está en tre a aco mo da ção com uma si tu a ção ex tre ma -
men te des con for tá vel, como a que te mos no Bra sil do
pon to de vis ta so ci al, e a pos si bi li da de po lí ti ca, a pos si -
bi li da de de re a li zar algo de con cre to em fa vor das pes -
so as, sem com pro me ter mos a es sên cia da es tru tu ra
do Esta do e da pró pria or ga ni za ção da so ci e da de. 

Fa lan do so bre as sun tos como esse, sem pre me
ins pi ro no Se na dor Edu ar do Su plicy. Há pou co tem po, 
S. Exª deu aos mem bros da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia a có pia de um tra ba lho de
Tho mas Pa i ne, um fe de ra lis ta que de fen deu a tese de 
que cada ho mem ti nha di re i to a uma ren da para as se -
gu rar a sua so bre vi vên cia. E, há pou co tem po, li A Me -
mó ria da Po bre za, de Ale xis de Toc que vil le, um
gran de pen sa dor po lí ti co, um gran de li be ral. Em seu
li vro, ele faz uma crí ti ca acer ba, por exem plo, ao Poor
Act – a Lei da Po bre za, na Ingla ter ra -, às dis tor ções
que a im plan ta ção des sa lei oca si o nou, em ter mos
so ci a is, de fra u des, de con ces sões in de vi das, de des -
vi os e dis tor ções que se im plan ta ram na so ci e da de
em fun ção de uma lei que nas ceu de um im pul so ge -
ne ro so do re co nhe ci men to de que ha via ali mi lha res
de pes so as que não po di am pro ver a sua pró pria so -
bre vi vên cia. 

Vejo que o Se na dor Edu ar do Su plicy tem in te -
res se em apar te ar-me, ten do em vis ta ter le van ta do o

mi cro fo ne. Por tan to, in da go à Mesa se pos so con ce -
der-lhe o apar te. 

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Se o
emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy apar teá-lo por, no 
má xi mo, um mi nu to, V. Exª po de rá con ce der o apar te.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Não 
sei se S. Exª será ca paz de fa lar ape nas um mi nu to,
en tre tan to, con ce do-lhe o apar te.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cum -
pri rei. Se na dor Lú cio Alcân ta ra, cum pri men to V. Exª
pela pre o cu pa ção hoje ex ter na da so bre esse as sun -
to. Aliás, V. Exª tem em seus bra ços, em sua men te e
em sua alma a ex tra or di ná ria res pon sa bi li da de de en -
con trar uma so lu ção para essa ques tão, uma vez que
é o Re la tor do Fun do de Com ba te à Po bre za. Qu e ro e
te nho pro cu ra do co la bo rar com V. Exª nes sa ta re fa. O
en sa io de Tho mas Pa i ne, bem como o tra ba lho de
Ale xis de Toc que vil le, que faz crí ti cas à lei dos po bres, 
são re le van tes co la bo ra ções nes se sen ti do. Pre ci sa -
mos es tu dar e pro por ci o nar a ga ran tia de uma ren da
a to dos os bra si le i ros. Esse es tu do deve le var em con -
si de ra ção a ex pe riên cia que se tem des de 1500,
quan do se ela bo ra ram as pri me i ras leis de as sis tên -
cia aos po bres. Exa ta men te em fun ção de toda a ex -
pe riên cia, eco no mis tas e fi ló so fos têm ad vo ga do e
de fen di do a ins ti tu i ção de uma ren da bá si ca uni ver -
sal. Há a pro pos ta do Impos to de Ren da Ne ga ti vo,
me di an te a qual se pre ten de as se gu rar a so bre vi vên -
cia de to dos. Se ria um pas so na di re ção da ren da bá -
si ca uni ver sal. Se ria pró prio se V. Exª exa mi nas se a
cri a ção do Fun do de Com ba te à Po bre za le van do em
con si de ra ção o con ce i to da ga ran tia de uma ren da
mí ni ma e ain da a de fi ni ção de um sa lá rio mí ni mo, ins -
tru men tos que de vem ser de vi da men te co or de na dos.
Vou en ca mi nhar a V. Exª o mais re cen te tra ba lho –
aca bo de re ce ber do emi nen te pro fes sor Phi lip pe Van 
Pa rijs – so bre a ins ti tu i ção de uma ren da bá si ca no
Sé cu lo XXI. Esse tra ba lho foi for mu la do para a re u -
nião da União Eu ro péia, re a li za da em Por tu gal, em fe -
ve re i ro úl ti mo.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Mu -
i to obri ga do, Se na dor Su plicy. O apar te de V. Exª traz
mais luz a esse de ba te, que se po de ria alon gar por
toda a tar de uma vez que se tra ta de ma té ria de alta
im por tân cia e im pli ca a aná li se de uma sé rie de fa to -
res que po dem con tri bu ir para uma po lí ti ca de re den -
ção da po bre za no Bra sil.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -

ce do a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por
cin co mi nu tos, ao emi nen te Se na dor José Edu ar do
Du tra.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Para uma 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, on -
tem, o Se na do Fe de ral re ce beu uma men sa gem do
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, in di can do a Drª Te -
re sa Gros si para o car go de Di re to ria do Ban co Cen -
tral. Nós, da Opo si ção, à fal ta de me lho res cri té ri os,
te mos vo ta do a fa vor da in di ca ção de to dos os fun ci o -
ná ri os de car re i ra da que la ins ti tu i ção. No en tan to,
esse é um caso mu i to par ti cu lar, que me re ce a aten -
ção dos Srs. Se na do res. Não fui mem bro da CPI dos
Ban cos, ra zão pela qual não vo tei o re la tó rio, mas,
como mem bro des ta Casa, in dig nei-me quan do o Dr.
Luiz Car los Alva rez, ex-Diretor do Ban co Cen tral, afir -
mou que o re la tó rio era um lixo. E foi de mi ti do por isso. 
A con clu são a que che ga mos ago ra, com a in di ca ção
da Drª Te re sa Gros si pelo Pre si den te da Re pú bli ca, é
de que o úni co erro co me ti do pelo Dr. Alva rez foi ex -
ter nar a sua opi nião. Pa re ce que o Dr. Armí nio Fra ga,
as sim como o Pre si den te da Re pú bli ca, tam bém con -
si de ram o re la tó rio da CPI um lixo.

Entre os cri té ri os para ocu par car go do Ban co
Cen tral está a re pu ta ção ili ba da. E, nes se caso, não
se tra ta de uma dis cus são me ra men te se mân ti ca;
não se tra ta de uma dis cus são que está acom pa nha -
da de pre con ce i tos ide o ló gi cos como dis se ram al -
guns, em ou tras oca siões; não se tra ta igual men te de
acu sa ção fe i ta por qual quer opor tu nis ta con tra uma
pes soa vi san do pre ju di cá-la.

Sr. Pre si den te, o que diz o re la tó rio da CPI, vo ta -
do nes ta Casa, a res pe i to do epi só dio do Ban co Mar ka
e do Fon te Cin dam? Pri me i ro, faz um re la to das ações
que já es ta vam tra mi tan do e in for ma que ha via duas
ações de im pro bi da de ad mi nis tra ti va na 4ª Vara da
Ses são Ju di ciá ria do Dis tri to Fe de ral, con tra Fran cis co
Lo pes, Cla ú dio Ma uch, De most he nes Ma du re i ra, Ale -
xan dre Pun dek, Ma ria do So cor ro, Te re sa Cris ti na
Gros si.

Mais adi an te, o re la tó rio, na pá gi na
233, diz o se guin te: 

Por con se guin te, os tra ba lhos da CPI
per mi ti ram vis lum brar a prá ti ca ou a ten ta ti -
va dos se guin tes ti pos pe na is, con cer nen tes 
ao Fato De ter mi na do nº 1:

a) 299 (fal si da de ide o ló gi ca), 312 (pe -
cu la to), 321 (ad vo ca cia ad mi nis tra ti va), 322
(trá fi co de in fluên cia) e art. 342 (fal so tes te -
mu nho) do Có di go Pe nal pe los di ri gen tes e
ser vi do res do Ban co Cen tral (exa ta men te a
área da Drª Te re sa Gros si);

Re co men da ções ao Mi nis té rio Pú bli co:

Con si de ran do ser o Mi nis té rio Pú bli co
o ti tu lar da ação pe nal, no cur so do que se
for ma a con vic ção do juiz, cum pre lhe en vi ar 
o pre sen te re la tó rio para que pro mo va a
res pon sa bi li za ção ci vil e cri mi nal dos se -
guin tes en vol vi dos:

a) Di re to ria do Ban co Cen tral, em vir tu -
de dos Vo tos BCB, etc.

b) Ser vi do res de fis ca li za ção do Ban co 
Cen tral e os pro cu ra do res que agi ram em
des con for mi da de com a obri ga ção le gal de
li qui dar o Ban co Mar ka.

Por tan to, Sr. Pre si den te, a Drª Te re sa Gros si
está sen do in di ci a da pelo re la tó rio de uma Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to des ta Casa. E ago ra o Pre si -
den te da Re pú bli ca en ca mi nha o seu nome para que,
de po is de sa ba ti na da pela Se na do, pos sa as su mir
um car go de Di re to ria do Ban co Cen tral. 

O Se na dor Pe dro Si mon, em si tu a ções como
essa, sem pre faz ape los ao Pre si den te da Re pú bli ca,
para que Sua Exce lên cia não ex po nha esta Casa a si -
tu a ções ve xa tó ri as como essa. Como não sou da
base do Go ver no, não me cabe fa zer ape los ao Pre si -
den te, mas ca be-me fa zer ape los aos Lí de res des ta
Casa, par ti cu lar men te ao Se na dor Ja der Bar ba lho,
Lí der do PMDB e au tor do re que ri men to, bem como
aos Lí de res dos ou tros Par ti dos, prin ci pal men te ao
PFL, já que o Pre si den te da CPI é o Se na dor Bel lo
Par ga. 

Será que o Se na do Fe de ral, na apre ci a ção des -
se nome e sua pos sí vel apro va ção, vai di zer, por meio 
dos seus vo tos, que con cor da com a opi nião do Dr.
Alva rez a res pe i to des se re la tó rio? Por que esta é a
con clu são ób via: o re la tó rio apon ta a Drª Te re sa Gros -
si como sus pe i ta, com in dí ci os for tes de ter co me ti do
uma sé rie de cri mes. A CPI não a jul gou, é ób vio, mas
o re la tó rio da CPI pro põe que o Mi nis té rio Pú bli co a
pro ces se, en tre ou tros. 

Ago ra o Se na do vai apre ci ar seu nome e, pos si -
vel men te, apro var. O fato de o Pre si den te da Re pú bli -
ca in di car esse nome é si nal de que está
mal-acostumado, por que “o uso do ca chim bo de i xa a
boca tor ta”. Como a in di ca ção de au to ri da des nes ta
Casa pas sou a ser pra xe, mero cum pri men to de for -
ma li da de, mero cum pri men to de ta be la, en tão o Pre -
si den te da Re pú bli ca sabe que pode man dar
qual quer nome, por que será apro va do.

Per gun to: como fica o Se na dor João Alber to,
Re la tor da CPI, que es cre veu esse re la tó rio acu sa do
de ser um lixo? Como fica o Pre si den te da Co mis são,
o Se na dor Bel lo Par ga? Como fi cam os Srs. Se na do -
res Fer nan do Be zer ra, Gil ber to Mes tri nho, João
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Alber to Sou za, José Alen car, Bel lo Par ga, Ro meu
Tuma, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Lú cio Alcân ta ra,
José Ro ber to Arru da, Edu ar do Su plicy, Ro ber to Sa -
tur ni no, que vo ta ram esse Re la tó rio?

Sin ce ra men te, Sr. Pre si den te, esse é o ape lo
que faço aos Lí de res nes ta Casa, re lem bran do a pos -
tu ra que a Opo si ção tem ado ta do em re la ção a di re to -
res do Ban co Cen tral: vo ta mos fa vo ra vel men te a
to dos os fun ci o ná ri os de car re i ra in di ca dos para di re -
to res do Ban co Cen tral. Não es tou fa zen do ne nhum
ju í zo de va lor so bre a cul pa ou a ino cên cia da Drª Te -
re sa Gros si. Não cabe a mim fa zê-lo. Mas, no caso
pre sen te, hou ve o re la tó rio de uma CPI do Se na do
que con clu iu pelo in di ci a men to da Drª Te re sa em vá ri -
os ar ti gos do Có di go Pe nal, o que, a meu ver, não
aten de ao pres su pos to pre li mi nar de re pu ta ção ili ba -
da. 

Po de rão di zer que ela po de rá ser ab sol vi da,
mas se ria uma ou tra his tó ria. Para esse ar gu men to,
no en tan to, po de mos con tra por o se guin te: e se ela
vier a ser con de na da?

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este é o
ape lo que faço à Casa. Espe ro que as Li de ran ças do
Go ver no, as Li de ran ças da Ma i o ria nes ta Casa não
de i xem o Se na do Fe de ral pas sar por esse cons tran gi -
men to. Embo ra eu não te nha sido mem bro da CPI,
sin to-me cons tran gi do em ver uma in di ca ção que se
con fron ta cla ra men te com o re la tó rio apro va do por
esta Casa. 

Na prá ti ca, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, como já dis se, se o Se na do Fe de ral vo tar fa vo ra -
vel men te à in di ca ção da Drª Te re za Gros si, es ta rá
di zen do que con cor da com o Dr. Alva rez e que esse
re la tó rio deve ir para o lixo.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre -
tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da su ces si va men te pe los Srs. Ade mir
Adra de, 2º Vi ce-Presidente e Anto nio Car los 
Ma ga lhães, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Ro ber to 
Arru da, por cin co mi nu tos.

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, o Se na -
dor José Edu ar do Du tra já ha via fe i to es sas
pon de ra ções hoje pela ma nhã na Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos e, como é de pra xe nes ta Casa 
e com a ele gân cia que ca rac te ri za o no bre Se na dor,

co mu ni cou-me que, hoje, no ple ná rio, tam bém fa ria
as mes mas ob ser va ções. 

Como Lí der do Go ver no nes ta Casa e como Se -
na dor que par ti ci pou ati va men te da CPI dos Ban cos,
fa rei dois re gis tros. O pri me i ro é que aco lhi, hoje pela
ma nhã, as ob ser va ções fe i tas pelo Se na dor José
Edu ar do Du tra e de ter mi nei à mi nha as ses so ria que
fi zes se uma aná li se pro fun da. Enca mi nhei es sas ob -
ser va ções tam bém à di re ção do Ban co Cen tral. Fiz
isso por res pe i to às pon de ra ções do Se na dor Du tra e
por res pe i to à de ci são que esta Casa de ve rá to mar.
Mas, de pla no, há que se re gis trar al guns ex ces sos
ver ba is ou al guns ex ces sos na re fle xão fe i ta pelo Se -
na dor - ex ces sos, é cla ro, a meu ju í zo. 

A Drª Te re sa Gros si é fun ci o ná ria de car re i ra do
Ban co Cen tral, onde en trou por con cur so pú bli co, gal -
gou to das as fun ções por con cur so pú bli co e, como fi -
cou pa ten te nas in ves ti ga ções da CPI dos Ban cos,
não par ti ci pou do pro ces so de ci só rio, que, sem en trar 
no mé ri to do seu jul ga men to, teve, a meu ver, fa lhas
gra ves. A Drª Te re sa Gros si, na que le ins tan te, não era 
di re to ra do Ban co e não par ti ci pou do pro ces so de ci -
só rio. Ten do sido to ma da a de ci são, ela, como ser vi -
do ra de car re i ra do Ban co, cum priu as de ter mi na ções 
que lhe fo ram exa ra das. E o seu de po i men to na CPI,
aliás apla u di do pela opi nião pú bli ca bra si le i ra e por
nós que par ti ci pá va mos da que le pro ces so, de i xou
pa ten te a sua co e rên cia, a sua com pe tên cia e a cla re -
za com que par ti ci pou da que le pro ces so. 

O se gun do pon to, Sr. Pre si den te, re fe re-se à ar -
gu men ta ção – e me pa re ce in te li gen te - do Se na dor
José Edu ar do Du tra: se in di car a Drª Te re sa Gros si é
de so be de cer à de ci são da CPI, isso sig ni fi ca que o Sr. 
Alva rez ti nha ra zão, ou seja, que o re la tó rio é um lixo.
E como fi cam os Se na do res que vo ta ram? E, ci tar o
nome dos Se na do res, pro vo ca-os di re ta men te. Ora,
para isso te mos re pos ta des de logo, Se na dor. Qu an -
do o Dr. Luiz Car los Alva rez ou sou fa zer uma con si de -
ra ção ne ga ti va so bre o tra ba lho e os re sul ta dos da
CPI, ele foi de mi ti do su ma ri a men te da Di re to ria do
Ban co Cen tral. O Ban co Cen tral, o Mi nis té rio da Fa -
zen da e o Go ver no Fe de ral ti ve ram to tal res pe i to aos
tra ba lhos da CPI e aos seus re sul ta dos. To das as con -
si de ra ções fe i tas no re la tó rio fi nal ti ve ram pros se gui -
men to. No âm bi to in ter no do Ban co, hou ve mu dan ças
nas re so lu ções, mo di fi ca ções de pro ce di men tos; fo -
ram apri mo ra das re gras in ter nas para não per mi tir a
re pe ti ção de even tos como aque les, as sim como foi
en vi a do o que era ne ces sá rio ao Mi nis té rio Pú bli co e
al gu mas des sas co i sas ao Po der Ju di ciá rio

Ago ra, tam bém que ro de i xar uma re fle xão: o Dr.
Lu iz Car los Alva rez cri ti cou os re sul ta dos da CPI dos
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Ban cos e foi de mi ti do su ma ri a men te da Di re to ria; o
Dr. Armí nio Fra ga, tão cri ti ca do por es ta Ca sa quan do 
da sua in di ca ção, dá uma de mons tra ção cla ra e ine -
quí vo ca a to do o Pa ís do seu es pí ri to pú bli co, da sua
com pe tên cia, da sua ho nes ti da de, e os re sul ta dos da
eco no mia bra si le i ra já se fa zem sen tir com as mu dan -
ças de ru mo do Ban co Cen tral. Então, per gun to: se ria
jus to que uma ser vi do ra de car re i ra, con cur sa da, com 
uma fo lha de ser vi ços ab so lu ta men te ili ba da, não fos -
se con si de ra da pa ra ocu par es ta fun ção que fi cou va -
ga, sen do que to do o cor po fun ci o nal do Ban co e a
sua Di re to ria con si de ram-na a pes soa pró pria e ma is
com pe ten te pa ra pro mo ver as mo di fi ca ções ne ces sá -
ri as no se tor de fis ca li za ção do Ban co Cen tral bra si le -
i ro? Excluí-la não se ria pu ni-la, co i sa que o Mi nis té rio
Pú bli co, a Jus ti ça e a CPI não fi ze ram? Se rá que,
quan do uma de ter mi na da pes soa, no exer cí cio das
su as fun ções, é ci ta da ou é cha ma da a pres tar um de -
po i men to co mo tes te mu nha – co mo foi o ca so da Drª
Te re sa Gros si – nun ca ma is po de ser con si de ra da pa -
ra exer cer um car go pú bli co? Isso não se ria exa ta -
men te o opos to do que pro põe V. Exª, Se na dor Jo sé
Edu ar do Du tra? Não es ta ría mos co me ten do o equí -
vo co de um jul ga men to pre ci pi ta do, ain da que um jul -
ga men to po lí ti co? 

A Drª Te re sa Gros si – es tão con ven ci dos dis so o 
Pre si den te do Ban co Cen tral e as au to ri da des da
área eco nô mi ca – é a pes soa ma is ca pa ci ta da e ma is
bem pre pa ra da pa ra exer cer es sas fun ções.

Cla ro es tá que, até por res pe i to à nos sa con vi -
vên cia nes ta Ca sa, as pon de ra ções de V. Exª me re -
ce rão de to dos nós a re fle xão que V. Exª su ge re. Mas
sem que is so pos sa ge rar qual quer cons tran gi men to
a qual quer Se na dor que par ti ci pou da CPI ou que,
nes te ple ná rio, vo tou o seu re la tó rio fi nal, por que, no
ins tan te em que o Dr. Lu iz Car los Alva rez fez con si de -
ra ções ne ga ti vas so bre a CPI, a res pos ta do Go ver no
foi pron ta, e ele foi su ma ri a men te de mi ti do. 

Não há con tra a Drª Te re sa Gros si na da que
pos sa im pe dir o exer cí cio de uma fun ção pú bli ca. Ela
exer ceu, co mo fun ci o ná ria de car re i ra, as fun ções
que lhe eram pró pri as, a par tir de uma de ci são que le -
gal men te não lhe ca bia to mar; foi to ma da por di re to -
res do Ban co que, re gis tre-se, já fo ram afas ta dos de
su as fun ções.

Daí por que, Sr. Pre si den te, ao che gar a men sa -
gem in di can do o no me des sa fun ci o ná ria de car re i ra
do Ban co Cen tral, da mes ma for ma que o Se na dor
Jo sé Edu ar do Du tra pe de aos Se na do res que fa çam
um exa me da ma té ria, tam bém pe ço ao Se na dor Du -
tra e aos Se na do res de Opo si ção - que, re gis tre-se,
sem pre vo ta ram fa vo ra vel men te a no mes ori un dos
dos qua dros de car re i ra do Ban co Cen tral - que, nes te 
ca so, fa çam a aná li se que me pa re ce jus ta: po de ria o
Se na do Fe de ral, po de ri am as au to ri da des do Ban co
Cen tral con de nar uma ser vi do ra que, con cur sa da,
exer cia cor re ta men te as su as fun ções, no ins tan te em 

que uma de ci são aci ma do seu po der pro fis si o nal, na
di re to ria do Ban co, foi to ma da? Não me pa re ce ria jus -
ta tal me di da. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)

– Com a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor Hu go Na po leão. (Pa u sa.)
O Sr. Jo sé Edu ar do Du tra (Blo co/PT - SE) – Sr. 

Pre si den te, eu gos ta ria de so li ci tar a pa la vra pa ra
uma ques tão de or dem en quan to o ora dor não che ga.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Fa ça V. Exª a ques tão de or dem.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE. Pa ra uma ques tão de or dem. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, é a mes ma ques tão de or dem
que for mu lei na Co mis são. Eu não iria fa zê-la nes te
ple ná rio, mas, a par tir do pro nun ci a men to do Se na dor 
Jo sé Ro ber to Arru da, te nho que fa zê-la. 

Sr. Pre si den te, no seu pro nun ci a men to, o Se na -
dor Jo sé Ro ber to Arru da dis se que a Drª Te re sa
Gros si não par ti ci pou das ope ra ções. Isso é o con trá -
rio do que ela mes ma dis se no seu de po i men to. 

A SRA. TERESA CRISTINA GROSSI
TOGNI  - Se na dor, es ta mos aqui fa lan do do
Ban co Mar ka. E es tou-lhe dan do to das as
in for ma ções que te nho por que par ti ci pei ati -
va men te da ne go ci a ção do Ban co Mar ka.
Não par ti ci pei das ne go ci a ções com o Fon -
te Cin dam. 

O Se na dor Jo sé Ro ber to Arru da tam bém dis se
que a Drª Te re sa Gros si não era Di re to ra do Ban co
Cen tral. Mas a con clu são da CPI man da o Mi nis té rio
Pú bli co in di ci ar: a) Di re to ria do Ban co Cen tral; b) Ser -
vi do res da fis ca li za ção do Ban co Cen tral.

O Se na dor Jo sé Ro ber to Arru da dis se que im -
pe dir a sua vo ta ção se ria fa zer uma an te ci pa ção de
ju í zo. Eu tam bém não que ro fa zer is so. Então, só há
uma al ter na ti va: le van to a ques tão de or dem no sen ti -
do de que a men sa gem se ja so bres ta da até que ha ja
con clu são da Jus ti ça a res pe i to da res pon sa bi li da de
da Drª Te re sa Gros si em re la ção a es se epi só dio. Cre -
io que é a úni ca for ma de o Se na do fa zer va ler a de ci -
são do seu re la tó rio.

Essa é a ques tão de or dem que fa ço a V. Exª. 
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Infe liz men te, pe lo Re gi men to, não há co ber -
tu ra pa ra a ques tão de or dem de V. Exª, se gun do o
art. 335 e se us in ci sos I, II e III. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, é o art. 335, le tra b, Das Di li gên -
ci as. Como é uma di li gên cia de um ór gão ex ter no, que 
é o caso do Mi nis té rio Pú bli co, ca be ria.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con se qüen te men te, a Mesa nega va li da de à
ques tão de or dem de V. Exª, que tem o di re i to de re -
cor rer para o Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Hugo
Na po leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. 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 Insti tu to Tan cre -
do Ne ves, que é o Cen tro de Estu dos Po lí ti cos e So ci -
a is do Par ti do da Fren te Li be ral, pre si di do pelo
De pu ta do Vil mar Ro cha, do nos so Par ti do pelo Esta -
do de Go iás, vem en se jan do, ao lado da sua Exe cu ti -
va Na ci o nal, pre si di da pelo nos so co le ga Se na dor
Jor ge Bor nha u sen, uma sé rie de pro gra ma ções, de -
mons tran do que o Par ti do tem pro cu ra do fa zer aqui lo
que se con ven ci o nou cha mar de mi li tân cia par ti dá ria. 

Den tro des se qua dro, ins ti tu iu o Prê mio Lu ís
Edu ar do Ma ga lhães. O pri me i ro prê mio já foi con ce di -
do aos três pri me i ros co lo ca dos no ano pas sa do, no
Cen tro Cul tu ral da Câ ma ra dos De pu ta dos. O se gun -
do se rá en tre na pró xi ma quin ta-fe i ra, às 11h30min,
no Au di tó rio Ne reu Ra mos, no Ane xo IV da Câ ma ra
dos De pu ta dos.

De ve re mos con tar com a pre sen ça, já con fir ma -
da, do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca Fer nan do
Hen ri que Car do so pa ra a en tre ga do prê mio que se
in ti tu la “Ce ná ri os e Pro je tos pa ra o Bra sil no Sé cu lo
XXI”. Se rá lan ça da a ter ce i ra edi ção des se prê mio
com o te ma “O Bra sil e o Con fli to So ci al Mo der no,
Cres ci men to Eco nô mi co e Dis tri bu i ção de Ren da”.

Qu e ro apro ve i tar a opor tu ni da de pa ra di zer que
es ta mos ho me na ge an do, com es se prê mio, não ape -
nas a cul tu ra e a ciên cia po lí ti ca bra si le i ras, mas, so -
bre tu do, o no me de Lu ís Edu ar do Ma ga lhães, que,
pa ra nós, do PFL, sem dú vi da ne nhu ma, já se ria, a
uma al tu ra des sas, Go ver na dor do Esta do da Ba hia e
can di da to a Pre si den te da Re pú bli ca nas ele i ções de
2002. 

É a re ve rên cia que fa ze mos àque le ami go que
nos dá sa u da des e que, des de De pu ta do Esta du al e
Pre si den te da Assem bléia Le gis la ti va do Esta do da
Ba hia a De pu ta do Fe de ral em vá ri as le gis la tu ras, Vi -
ce-Lí der e Lí der do PFL, Lí der do Go ver no e Pre si -
den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, de i xou um tra ço
im pe cá vel de uma for ma ção mo ral in con tes tá vel.

Em nome do Par ti do da Fren te Li be ral e cer ta -
men te fa lan do pela sua di re ção, que ro con vi dar os
com pa nhe i ros, não só os co le gas e cor re li gi o ná ri os,
mas to dos os co le gas Se na do res de to dos os par ti -
dos, co me çan do pe los Lí de res e Vi ce-Líderes, os fun -
ci o ná ri os do Se na do Fe de ral e to dos aque les que se
en con tram nes ta Casa para o even to. 

Lem bro que não é es se ape nas o gran de pas so
do Insti tu to Tan cre do Ne ves. Esse tal vez se ja o ma i or
de les, por que re co nhe ce a cul tu ra bra si le i ra, por in ter -
mé dio de uma co mis são sé ria, for ma da por pen sa do -
res po lí ti cos que de li ne i am, de ma ne i ra
in de pen den te, a sua de ci são. Mas te mos tam bém ou -
tras ins ti tu i ções – e fa lo mu i to li ge i ra men te pa ra en -
cer rar –, co mo a Esco la Su pe ri or de Po lí ti ca, pa ra o
cur so de ges to res mu ni ci pa is. No dia 8 de ju lho, ha ve -
rá uma te le con fe rên cia na ci o nal pa ra 50.000 can di da -
tos a pre fe i tos e ve re a do res. Te mos os ca der nos
li be ra is, já com on ze pu bli ca ções, sen do que a pu bli -
ca ção da Bi bli o te ca Li be ral tem do is vo lu mes e, em
bre ve, te rá ma is do is, com ple tan do uma co le ção de
12 vo lu mes; um jor nal li be ral com ar ti gos, crô ni cas e
con tos; um se mi ná rio in ter na ci o nal re cen te men te re -
a li za do; ago ra, em São Pa u lo, o se mi ná rio Ten dên ci -
as Po lí ti cas com a Fun da ção Po pu lar
Ibe ro-Ame ri ca na; se mi ná ri os te má ti cos so bre eco no -
mia, as sun tos so ci a is e, fi nal men te, so bre pri va ti za -
ções. E, no pla no in ter na ci o nal, a nos sa li ga ção com a 
ODCA, Orga ni za ção De mo crá ti ca Cris tã Ame ri ca na,
que é vin cu la da ao Par ti do Po pu lar da Espa nha, o
qual aca ba de dar uma gran de de mons tra ção nas ele -
i ções es pa nho las.

Con cluo, con vi dan do to dos, ma is uma vez, a
pres tar ho me na gens a Lu ís Edu ar do Ma ga lhães e
aos ven ce do res do prê mio, na pró xi ma quin ta-fe i ra,
às 11h30min, na Câ ma ra dos De pu ta dos, no Au di tó -
rio Ne reu Ra mos.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
 O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -

lhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ma gui to Vi le la. 
V. Exª dis põe de cin co mi nu tos im pror ro gá ve is,

le van do-se em con ta a Ordem do Dia.
O SR. MAGUITO VILELA (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 Srs. Se na do res, pro cu ra rei fi car
ri go ro sa men te den tro dos cin co mi nu tos, mas não po -
de ria de i xar de pres tar mi nha ho me na gem, no dia de
ho je, a um im por tan tís si mo jor nal de Go iás, se di a do
em Go iâ nia, o Diá rio da Ma nhã, ma tu ti no de qua li da -
des ex tra or di ná ri as. Ve nho a es ta tri bu na re gis trar es -
ta da ta im por tan tís si ma pa ra a po lí ti ca, pa ra a
im pren sa e pa ra a so ci e da de de meu Esta do.

A his tó ria do Diá rio da Ma nhã mis tu ra-se à re -
cen te his tó ria de Go iás. Co man da do pe lo com pe ten te 
jor na lis ta Ba tis ta Cus tó dio, o Diá rio da Ma nhã sur giu
nu ma épo ca di fi cí li ma, em que os pro fis si o na is da im -
pren sa tra ba lha vam co ti di a na men te acos sa dos pe la
dú vi da de ha ver ou não di nhe i ro pa ra a edi ção do dia
se guin te e, ma is ain da, se o jor nal do dia se guin te
che ga ria às mãos dos le i to res ou se ria vi o len ta men te
ne ga do à so ci e da de pe los cen so res da di ta du ra.

Em todo o País, os pro fis si o na is da área co nhe -
cem o DM como um exem plo da luta de mo crá ti ca. E 
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REQUERIMENTO Nº 107, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a tra mi ta -

ção em con jun to do Pro je to de Lei do Se na do nº 602, 
de 1999-Complementar, que “Alte ra a Lei Com ple -
men tar nº 62, de 1989, que ”Esta be le ce nor mas so -
bre o cál cu lo, a en tre ga e o con tro le das li be ra ções
dos re cur sos dos Fun dos de Par ti ci pa ção e dá ou -
tras pro vi dên ci as", e do Pro je to de Lei do Se na do nº
571, de 1999-Complementar, que “Esta be le ce cri té -
ri os de ra te io do Fun do de Par ti ci pa ção dos Esta dos
e do Dis tri to Fe de ral – FPE, com fun da men to no § 2º
do art. 2º da Lei Com ple men tar nº 62, de 28 de de -
zem bro de 1989", por ver sa rem so bre a mes ma ma -
té ria.

Sala das ses sões, 14 de mar ço de 2000. – Se -
na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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, nos ter mos 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 e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 108, DE 2000

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do art. 218 do Re gi -

men to Inter no e de acor do com as tra di ções da Casa,
as se guin tes ho me na gens pelo fa le ci men to da Se -
nho ra Lucy Ge i sel, es po sa do ex-Presidente da Re -
pú bli ca Ernes to Ge i sel, ocor ri do no dia 3 do cor ren te,
na Ci da de do Rio de Ja ne i ro:

a)  in ser ção em ata de voto de pro fun do pe sar;
b)  apre sen ta ção de con do lên ci as à fa mí lia.
Sala das Ses sões, 14 de mar ço  de 2000. – Se -

na dor Anto nio Car los Ma ga lhães – José Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

Se gun do dia de dis cus são, em se gun -
do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 4, de 2000 (nº 85/99, na Câ ma ra 
dos De pu ta dos), de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, que acres cen ta o art. 76 ao

Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as (DRU – Des vin cu la ção de Re ce i tas da 
União), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 48, 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 Lú cio Alcân ta ra,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Jef fer -
son Pe res, Ro ber to Fre i re, Antô nio Car los
Va la da res e Car los Wil son, e, em se pa ra -
do, con trá rio, do Se na dor José Edu ar do
Du tra.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, os
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia, du ran te
três ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de
dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re, hoje, a se gun da ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,
a ma té ria cons ta rá para dis cus são e vo ta ção na ses -
são or di ná ria de ama nhã.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria, de ama nhã, para pros se gui -
men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 2:

Qu ar to dia de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons tit ui -
ção nº 24, de 1999,  ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que
dá nova re da ção à alí nea “c” do in ci so I do
art. 12 da Cons ti tu i ção Fe de ral (na ci o na li da -
de bra si le i ra), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 849, de
1999, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Amir
Lan do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter -
no, a ma té ria cons ta rá a Ordem do Dia, du ran te cin -
co ses sões de li be ra ti va or di ná ri as, em fase de dis -
cus são, em pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe -
re ci das emen das as si na das por um ter ço, no mí ni -
mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re, hoje, a quar ta ses são de dis cus são.

Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa)

Não ha ven do quem que i ra fa zer uso da pa la vra,
a dis cus são terá pros se gui men to na ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de ama nhã, com vo ta ção.



O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, 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 95, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de Re so lu ção nº 19, 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 128, de
2000, Re la tor: Se na dor Wel ling ton Ro ber to, 
com voto con trá rio do Se na dor La u ro Cam -
pos e abs ten ções dos Se na do res Edu ar do
Su plicy, José Edu ar do Du tra e Mo za ril do
Ca val can ti), que au to ri za a Empre sa Bra si -
le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos – ECT a ele -
var tem po ra ri a men te os seus li mi tes de en -
di vi da men to, para que pos sa con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no com o Ja pan Bank 
for Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC e a
Ma ru be ni, no va lor de seis bi lhões, oi to cen -
tos e trin ta e nove mi lhões, oi ten ta e um
mil, qui nhen tos e qua ren ta e nove ie nes,
para dar con ti nu i da de ao pro ces so de mo -
der ni za ção, re fe ren te ao Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção e Ampli a ção do Sis te ma de Te -
le co mu ni ca ção e do Sis te ma Pos tal –
PASTE.

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.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co.(Pa u sa.)

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra He lo i sa He -
le na, para dis cu tir.

A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, já ti ve mos a opor tu -
ni da de, há pou cos dias, de dis cu tir um pro je to de
re so lu ção se me lhan te. Nes te pro je to, o Po der Exe -
cu ti vo so li ci ta au to ri za ção para a ele va ção tem po -
rá ria dos li mi tes de en di vi da men to da nos sa
Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te lé gra fos, para
que pos sa con tra ir em prés ti mo, no va lor equi va len -
te a apro xi ma da men te 62,4 mi lhões, para fi nan ci ar
a com pra de sis te mas para tri a gem de ob je tos pos -
ta is, que se rão ins ta la dos nos prin ci pa is cen tros
ope ra ci o na is da ECT.

2 – O Se na do já au to ri zou, em iní cio de fe ve re i ro,
fi nan ci a men to para a aqui si ção de equi pa men tos da
Si e mens e do Con sór cio Man nes man/Alstom/So me -
post. No to tal, se rão ad qui ri dos 83 sis te mas para tri a -
gem au to má ti ca de ob je tos pos ta is, que se rão
ins ta la dos nos prin ci pa is cen tros ope ra ci o na is da ECT.
Des tes, 41 es tão sen do ad qui ri dos atra vés de fi nan ci a -
men tos que to ta li zam apro xi ma da men te R$400 mi -
lhões.

3 – O en vio des ta so li ci ta ção de au to ri za ção para 
fi nan ci ar in ves ti men tos a se rem re a li za dos pela ECT
deve ser ana li sa do con jun ta men te ao PL 1.491/99,
que re es tru tu ra todo o se tor pos tal no Bra sil. 

Ora, é evi den te que to dos nós fi ca ría mos fe li zes
com ope ra ções de cré di to – ape sar da nos sa mons tru -
o sa di vi da ex ter na – que re al men te ga ran tis sem uma
me lhor es tru tu ra para a nos sa Empre sa de Cor re i os e
Te lé gra fos. Mas só que a ne ces si da de de que isso fos -
se fe i to con jun ta men te é por que o pro je to de lei que
está aqui na Casa pos sui as se guin tes li nhas ge ra is:

– Per mi te a pri va ti za ção dos ser vi ços
pos ta is; 

– Não as se gu ra a uni ver sa li za ção dos
ser vi ços ao con jun to da so ci e da de bra si le i ra;

Bas ta que os com pa nhe i ros par la men ta res re -
al men te se de bru ça rem na le i tu ra do pro je to de lei
que está na Casa. 

– Le va rá, con se quen te men te, à ele va -
ção das ta ri fas dos ser vi ços es sen ci a is (car -
ta sim ples, por exem plo); 

– Trans for ma a ECT em em pre sa de
eco no mia mis ta, com ca pi tal aber to, per mi tin -
do, por sua vez, a cri a ção de sub si diá ri as in te -
gra is ou não, para de sen vol ver ou tros ser vi ços;

– Per mi te a ven da de ações da ECT e
a per da do seu con tro le aci o ná rio. Sa be-se,
no en tan to, que é pos sí vel ao aci o nis ta, que 
de tém 13,3% das ações or di ná ri as, exer cer
o con tro le da em pre sa;

– Enfra que ce o pa pel do Esta do de re -
gu lar e fis ca li zar os ser vi ços de cor re i os;

– Esta be le ce o re gi me de com pe ti ção
com a ini ci a ti va pri va da sem con tro le de pre -
ços, o que será es ta be le ci do pelo mer ca do;

– Dis po ni bi li za o ca das tro do CEP, da
ECT, para o se tor pri va do;

– Cria um ór gão re gu la dor, com vá ri os
ou tros ór gãos re gu la do res, por que o Bra sil
vi rou Bra sil/Agên cia – é tan ta agên cia para
re gu lar e não re gu lar de fato, que mais uma
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se pro põe para ga ran tir as con di ções de fis -
ca li za ção dos ser vi ços;

– Extin gue a car ta-social, que per mi te a
mi lhões de pes so as uti li za rem os ser vi ços pos -
ta is e cuja ta ri fa é me nos de um cen ta vo de
real.

4 – O pro je to es ta be le ce um pra zo de 10 anos
de mo no pó lio – está aqui no Pro je to de Lei de au to -
ria do Po der Exe cu ti vo –, que po de rá ser re du zi do a 
5 anos pela fu tu ra agên cia de re gu la ção.

E mu i tas ou tras mais. A ques tão dos pre ços de
ser vi ços pos ta is ofe re ci dos hoje, que são re co nhe ci -
da men te os mais ba i xos do mun do, e que vão po der
ser al te ra dos. 

E, con si de ran do as ex pe riên ci as acon te ci das
em ou tros pa í ses e no pró prio Bra sil, es pe ci al men te
no se tor de te le co mu ni ca ções, uma pos sí vel pri va ti -
za ção da ECT po de ria ele var subs tan ci al men te as
ta ri fas pos ta is hoje vi gen tes. Por ou tro lado, a ope ra -
ção de cré di to ora ana li sa da pelo Se na do, se con cre -
ti za da, irá ge rar in ves ti men tos e me lho ri as na
em pre sa que po de rá ser fu tu ra men te trans fe ri da, ao
me nos em par te, à ini ci a ti va pri va da na for ma de
trans fe rên ci as aci o ná ri as na bol sa ou, como aqui já
está di zen do, per mi tir a pri va ti za ção. Então, mais
uma vez, es ta mos pos si bi li tan do uma ope ra ção de
cré di to para au men tar a nos sa dí vi da ex ter na, para
garan tir a es tru tu ra ção de uma em pre sa, para de po is
dar mos essa em pre sa para o se tor pri va do, sim ples -
men te lu crar com o pa tri mô nio pú bli co e com a dí vi da 
bra si le i ra.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
apro ve i to para fa zer o en ca mi nha men to de vo ta ção,
li be ran do o Blo co, em fun ção do voto do Se na dor La -
u ro Cam pos e do meu se rem con trá ri os e pe las abs -
ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e José
Edu ar do Du tra. 

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ti nua 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, con tra os vo tos do Se na dor La u ro
Cam pos, Se na do ra He lo i sa He le na, Se na dor Ge ral do 
Cân di do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti e Se na dor
Ro ber to Re quião.

Com abs ten ção do Se na dor Edu ar do Su plicy,
do Se na dor José Edu ar do Du tra, Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, Se na dor Se bas tião Ro cha.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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, 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:

PARECER Nº 180, DE 2000
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu -
ção nº 19, de 2000.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta  a re da ção fi nal 
do Pro je to de Re so lu ção nº 19, de 2000, que au to ri -
za a Empre sa Bra si le i ra de Co re i ros e Te lé gra fos –
ECT a ele var tem po ra ri a men te os seus li mi tes de en -
di vi da men to, para que pos sa con tra tar ope ra ção de
cré di to ex ter no com o Ja pan Banck for Inter na ti o nal
Co o pe ra ti on – JBIC e a Ma ru be ni Cor po ra tin, no va -
lor de seis bi lhões, oi to cen tos  e trin ta e nove  mi -
lhões, oi ten ta e um mil, qui nhen tos  e qua ren ta e
nove ie nes, para dar con ti nu i da de ao pro ces so de
mo der ni za ção, re fe ren te ao Pro gra ma de Re cu pe ra -
ção e Ampli a ção do Sis te ma de Te le co mu ni ca ções e
do Sis te ma Pos tal – Pas te.

Sala de Re u niões da Co mis são, 14 de mar ço
de 2000 – Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te – 
Na bor Ju ni or, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Lú dio
Co e lho.

ANEXO AO PARECER Nº 180, DE 2000

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos  ter mos  do art. 48, item 28, do Re -
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te

RESOLUÇÃO Nº     , DE 2000

Au to ri zo a Empre sa Bra si le i ra de
Cor re i os e Te lé gra fos – ECT a ele var tem -
po ra ri a men te os seus li mi tes de en di vi -
da men to, para que pos sa con tra tar ope -
ra ção de cré di to ex ter no com o Ja pan
Banck for Inter na ci o nal Co o pe ra ti on –
JBIC e a Ma ru be ni Cor po ra tion, no va lor
de Y6.839.081.459 (seis bi lhões, oi to cen -
tos e trin ta e nove mi lhões, oi ten ta e um
mil, qui nhen tos e qua ren ta e nove ie nes), 
para dar cnti nu i da de ao pro ces so de mo -
der ni za ção, re fe ren te ao Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção e Ampli a ção do Sis te ma de
Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma Pos tal –
Past e.
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O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º É a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os Te lé -
gra fos – ECT au to ri za da, nos ter mos do art. 9º da 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, a ele var
tem po ra ri a men te os seus li mi tes de en di vi da men to
para que pos sa con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no 
no va lor de Y6.839.081.549 (seis bi lhões, oi to cen tos
e trin ta e nove mi lhões, oi ten ta e um mil, qui nhen tos e
qua ren ta e nove ie nes), jun to ao Ja pan Banck for
Inter na ti o nal Co o pe ra ti on – JBIC e a Ma ru be ni Cor -
po ra ti on.

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos ad vin dos da ope -
ra ção de cré di to  re fe ri da nes te ar ti go des ti nam-se à
im por ta ção dos bens e ser vi ços ne ces sá ri os ao  Pro -
gra ma de Re cu pe ra ção e Ampli a ção do Sis te ma de
Te le co mu ni ca ções e do Sis te ma Pos tal – Pas te.

Art. 2º As con di ções fi nan ce i ras  bá si cas da
ope ra ção de cré di tos são as se guin tes:

I – mu tuá rio: Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e
Te lé gra fos – ECT;

II – ga ran ti dor: Ban co do Bra sil S.A;

III – va lor to tal: Y6.839.081.549 (se is bi lhões, oi -
to cen tos e trin ta e no ve mi lhões, oi ten ta e um mil, qui -
nhen tos e qua ren ta e no ve ie nes), equi va len tes a
cer ca de US$62,406,927.00 (ses sen ta e do is mi -
lhões, qua tro cen tos  e se is mil, no ve cen tos e vin te e
se te dó la res nor te-ame ri ca nos) na da ta-ba se de 9 de
de zem bro de 1999;

IV – fi na li da de: im plan ta ção do Pro gra ma de Re -
cu pe ra ção e  Ampli a ção do Sis te ma de Te le co mu ni -
ca ções e do Sis te ma Pos tal – Pas te;

V – Emprés ti mo na Mo da li da de Bu yer’s Cre dit,
cor res pon den do a 85% (oi ten ta e cin co por cen to) do
va lor to tal:

a) cre dor:  Ja pan Banck for Inter na ci o nal Co o pe -
ra ti on – JBIC;

b) va lor : Y4.778.340.931 (qua tro bi lhões, se te -
cen tos e se ten ta e oi to mi lhões, tre zen tos e qua ren ta
mil, no ve cen tos e trin ta e um ie nes),  equi va len tes a
US$46,436,744.00 (qua ren ta e se is mi lhões, qua tro -
cen tos e trin ta e se is mil, se te cen tos e qua ren ta e
qua tro dó la res nor te-ame ri ca nos);

c) de sem bol so:  de acor do com o es que ma de
em bar que do con tra to co mer ci al, con tra apre sen ta -
ção de do cu men tos pré-apro va dos, num  pra zo má xi -
mo de do is anos e se is me ses;

d) ca rên cia: seis me ses após a emis são do Cer -
ti fi ca do de  Pron ti dão para a Ope ra ção de cada lote
de equi pa men to en tre gue ou vin te e um,  vin te e qua -

tro, vin te e seis e trin ta me ses após a as si na tu ra do
Con tra to de Fi nan ci a men to para cada tran che – con -
for me a en tre ga dos sis te mas;

e) pra zo to tal do de sem bol so: cen to e cin qüen ta
me ses, in clu in do o pe río do de ca rên cia e o da amor ti -
za ção, a par tir da data de as si na tu ra do  Con tra to de
Fi nan ci a men to;

f) ju ros: taxa ba se a da na Com mer ci al Inte rest
Re fe ren ce Ra te-CIRR fi xa da em 2,1% a.a.(dois in te i -
ros e um dé ci mo por cen to ao ano) a vi go rar du ran te
toda a vida do em prés ti mo, in ci den te so bre o va lor de -
sem bol sa do do em prés ti mo, cal cu la da e paga se -
mes tral men te a par tir do pri me i ro de sem bol so;

g) co mis são de com pro mis so:  0,25% a.a. (vin te
e cin co cen tés si mos por cen to ao ano), pa gá vel ao fi -
nal de cada pe río do se mes tral, a con tar da data de
as si na tu ra do fi nan ci a men to, cal cu la da so bre a par -
ce la não uti li za da;

h) des pe sas: até um li mi te má xi mo de Y
10.000.000 (dez mi lhões de ie nes);

i) con di ções de pa ga men to do prin ci pal:  em vin -
te par ce las se mes tra is, igua is e con se cu ti vos, ven -
cen do-se a pri me i ra seis me ses após a en tra da em
ope ra ção de cada sis te ma en tre gue ou vin te e um,
vin te e qua tro, vin te e seis e trin ta me ses da as si na tu -
ra do Con tra to de Fi nan ci a men to para cada tran che;

VI – cré di to fi nan ce i ro: Si nal e par te dos cus tos
Lo ca is, cor res pon den do a 15% (quin ze por cen to) do
va lor to tal;

a) cre dor:  Ma ru be ni Cor po ra ti on;

b) va lor:  Y 2.060.740.618 (dois bi lhões, ses sen -
ta mi lhões, se te cen tos e qua ren ta mil, se is cen tos e
de zo i to ie nes, equi va len tes a US$20.026,634.00 (vin -
te mi lhões, vin te e seis mil, se is cen tos e trin ta e qua tro 
dó la res nor te-americanos), sen do Y 1.025.862.223
(um bi lhão, vin te e cin co mi lhões, oi to cen tos e ses -
sen ta e dois mil, du zen tos e trin ta e dois ie nes) de si -
nal e Y 1.034.878.386 (um bi lhão, trin ta e qua tro
mi lhões, oi to cen tos e se ten ta e oito mil, tre zen tos e oi -
ten ta e seis ie nes) de cus tos lo ca is;

c) de sem bol so:  con tra a apre sen ta ção de do cu -
men tos pré-aprovados, de acor do com o Con tra to Co -
mer ci al, no pra zo má xi mo de oito anos;

d) ca rên cia: seis me ses após a emis são do Cer -
ti fi ca do de Pron ti dão para Ope ra ção de cada sis te ma
en tre gue ou vin te e um, vin te e qua tro, vin te e seis e
trin ta me ses após a as si na tu ra do Con tra to de Fi nan -
ci a men to para cada tran che;

e) pra zo to tal do de sem bol so: cen to e vin te e
seis me ses, in clu in do o pe río do de ca rên cia e o da
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amor ti za ção, a par tir da data de as si na tu ra do Con tra -
to de Fi nan ci a men to;

f) ju ros:  taxa LTPR – Lon ge Term Prin ce Rate do 
Ja pão, acres ci da de 2,5% a.a. (dois in te i ros e cin co
dé ci mos por cen to ao ano), pa gos ao fi nal de cada se -
mes tre;

g) co mis são de ges tão: 1,95% (um in te i ro e no -
ven ta e cin co cen tés si mos por cen to) do mon tan te do
em prés ti mo, pa gá vel logo após a as si na tu ra do Con -
tra to;

h) co mis são de com pro mis so: 1,50% a.a. (um
in te i ro e cin qüen ta cen tés si mos por cen to ao ano),
pa gá vel ao fi nal de cada pe río do se mes tral, a con tar
da data de as si na tu ra do Con tra to, cal cu la da so bre a
par ce la não uti li za da do em prés ti mo;

i)  des pe sas ge ra is:  li mi ta das a 0,1% (um dé ci -
mo por cen to) do va lor do fi nan ci a men to, pa gá vel
após a de vi da com pro va ção;

j) con di ções de pa ga men to do prin ci pal:  de zes -
se is par ce las se mes tra is con se cu ti vas e igua is, sen -
do a pri me i ra se is me ses após a en tra da em
ope ra ção de ca da sis te ma en tre gue ou vin te e um, e
qua tro, vin te e se is e trin ta me ses da as si na tu ra do
Con tra to de Fi nan ci a men to pa ra ca da tran che.

Pa rá gra fo úni co. As da tas es ti pu la das pa ra re -
pa ga men to po de rão ser pror ro ga das pa ra man ter
cor re la ção com a efe ti va da ta de ce le bra ção do Con -
tra to.

Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por es ta re so lu -
ção de ve rá ser exer ci da num pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta di as, con ta do da da ta de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Esta re so lu ção en tra em vi gor na da ta de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Estan do a ma té ria em re gi me de ur gên cia,
pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.

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 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 (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 4:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 35, de 2000 (nº
241/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que

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, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 106, 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
Jor ge.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (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.
As Sr as 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 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 Fi ca apro va do o tex to do Acor do pa ra 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 – Pe ru (MOMEP –
II), ce le bra do en tre o Bra sil e o Pe ru, em Li ma, 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 re -
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim co mo
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.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 5:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 36, de 2000 (nº
242/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
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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 dor, em Qu i to, em 18 de ju nho de
1998, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 107, 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 Ber -
nar do Ca bral.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (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.

As Sr as 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 pa ra a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do.

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 dor, em Qu i to, em 18 de ju nho
de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fi ca apro va do o tex to do Acor do pa ra 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 – Pe ru (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 co mo
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 da ta de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 6:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 54, de 1999 (nº

642/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Ser ra Azul de Fre qüên cia Mo -
du la da Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de San tos Du mont, Esta do de Mi nas
Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 547, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, com abs ten ção 
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co. 
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção.

As Sr as 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, com a abs ten ção do Blo co.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 54, de 1999, 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:

PARECER Nº 181, 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 54, de 1999 (nº 642, 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 54, de 1999 (nº
642, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Ser ra Azul de Fre quên cia Mo du la da Ltda., pa ra ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre quên cia mo -
du la da na ci da de de San tos Du mont, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Sa la de Re u niões da Co mis são, 14 de mar ço de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães,  Pre si den te –
Na bor Jú ni or, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Lú dio
Co e lho.

ANEXO AO PARECER Nº 181, 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 -
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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 ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio Ser ra Azul de
Fre quên cia Mo du la da Ltda.,” para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre quên cia mo du la da na ci da de de San -
tos Du mont Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 52, de 4 de fe ve re i ro de 1997, que re no va, por
dez anos, a par tir de 22 de ju nho de 1993, a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio Ser ra Azul de Fre quên cia Mo -
du la da Ltda.,” pa ra ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre -
quên cia mo du la da na ci da de de San tos Du mont,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na da ta de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE ( Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem pe ça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Sr as 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 (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo nº 97, de 1999 (nº
690/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor -
ga da à Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de So ro -
ca ba, Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 551, de
1999, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, com
abs ten ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem pe ça 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, com a abs ten ção do Blo co.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 97, de 1999, 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:

PARECER Nº 182, 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 97, de 1999 (nº 690, 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 97, de 1999 (nº
690, de 1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Ca ci que de So ro ca ba Ltda., para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da -
de de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 14 de mar ço de
2000. – Anto nio Car los Ma ga lhães,  Pre si den te –
Na bor Ju ni or, Re la tor – Car los Pa tro cí nio – Lú dio
Co e lho.

ANEXO AO PARECER Nº 182, 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 ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da a “Rá dio Ca ci que de So ro -
ca ba Ltda.,” para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de So ro ca ba, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta -
ria nº 473, de 26 de se tem bro de 1997, que re no va por 
dez anos, a par tir de 1º de ju lho de 1990, a per mis são
ou tor ga da à “Rá dio Ca ci que de So ro ca ba Ltda.,” para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, se vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de So ro ca ba, Esta do de São Pa u lo.
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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 (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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 (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Item 8:

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 81, de 2000,  de au to ria do Se na -
dor Pe dro Si mon, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta dos Pro je tos de Lei do Se na do nºs
664 e 688, de 1999, por re gu la rem a mes ma 
ma té ria.

So bre a me sa, re que ri men to que se rá li do pe lo
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 109, DE 2000

Se nhor Pre si den te,

Com fun da men to no dis pos to no in ci so I, do art.
256 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re que -
i ro a Vos sa Exce lên cia a re ti ra da do Re que ri men to nº
81, de 2000, que pe de a tra mi ta ção, em con jun to, dos
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 664 e 688, am bos de
1999, dos qua is fui in di ca do Re la tor, a fim de que
pros si gam em sua tra mi ta ção in de pen den te, aten -
den do a pon de ra ções do au tor de um de les que me
pa re ce ram per ti nen tes.

Sa la das Ses sões, 14 de mar ço de 2000 – Se -
na dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – 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.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 664 e 668, de
1999, vol tam à tra mi ta ção nor mal, ou se ja, ao exa me
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e, pos te ri or -
men te, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Esgo ta das as ma té ri as cons tan tes da Ordem 
do Dia, vol ta-se à lis ta de ora do res.

Con ce do a pa la vra, por pre fe rên cia, ao Se na dor 
Ro ber to Re quião.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR ROBERTO REQUIÃO, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DO 
DIA 14-3-2000, QUE, RETIRADO PARA RE-
VISÃO PELO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
OPORTUNAMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – A Pre si dên cia, mais uma vez, acha que agiu
mu i to cer to, pro pi ci an do uma pre fe rên cia para a pa la -
vra do Se na dor Ro ber to Re quião no dia de hoje. S.
Exª es cla re ceu pon tos e, ao mes mo tem po, fez-nos
ad ver tên ci as, a to dos nós, sem ex ce ção.

Acho mes mo que a pró pria Co mis são de Fis ca li -
za ção e Con tro le, em bo ra re gi men tal men te te nha a
ação ma is no Po der Exe cu ti vo, po de ria agir ma is di re -
ta men te pa ra fa zer cum prir as de li be ra ções do Se na -
do, so bre tu do nas su as Co mis sões Par la men ta res de 
Inqué ri to. Co lo co-me à dis po si ção, co mo Pre si den te
da Ca sa, pa ra re ce ber de to dos os Pre si den tes de
Co mis são, in clu si ve re la to res, ou Pre si den tes de Co -
mis sões Par la men ta res de Inqué ri to as in for ma ções
de vi das pa ra que, co mo Che fe do Se na do, do Con -
gres so Na ci o nal, eu exi ja o an da men to de vi do, nos
de ma is ór gãos da Re pú bli ca, in clu si ve no Po der Ju di -
ciá rio, que não tem re al men te da do a aten ção ne ces -
sá ria às pro vi dên ci as que a Câ ma ra e o Se na do
te nham so li ci ta do.

Acre di to que pos sa mos vi ver, a par tir de ago ra,
uma nova épo ca de co bran ça da ati vi da de le gis la ti va,
ati vi da de le gis la ti va tão mal si na da por aque les que
não que rem re al men te o fun ci o na men to da de mo cra -
cia. Mas, em vá ri as opor tu ni da des, in clu si ve cor tan do 
na pró pria car ne, tem sa bi do o Le gis la ti vo mos trar ao
Bra sil que seus le gis la do res, seus par la men ta res, de
modo ge ral – há ex ce ções –, cum prem seus de ve res
para com o País.

Daí por que vou dis cu tir com a Mesa mas, den -
tro de uma se ma na, man da re mos ex pe di en te para to -
das as co mis sões des ta Casa, in clu si ve as
Par la men ta res de Inqué ri tos já ha vi das – será fe i to
um le van ta men to de to dos os ofí ci os ex pe di dos –,
para que pos sa mos co brar de quem de di re i to as pro -
vi dên ci as, com vis tas a que a mo ra li da de pú bli ca haja
no Bra sil in de pen den te da for ça de quem quer que
seja.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga -
lhães) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Iris
Re zen de pela li de ran ça do PMDB.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Como Lí -
der, pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a vida é um cons tan te ca -
mi nhar por so bre es tra das des co nhe ci das, onde
nem sem pre é pos sí vel for mu lar pre vi sões que se
mos trem, de po is, acer ta das. Por mais que, com pru -
dên cia, nos es for ce mos por tri lhá-las com se gu ran -
ça e por mais que pos sa mos con jec tu rar so bre o fu -
tu ro, ele, in va ri a vel men te, nos re ser va rá mu i tas sur -
pre sas, umas tan tas agra dá ve is, ou tras ver da de i ra -
men te las ti má ve is.

Há mo men tos de nos sas vi das em que sen ti mos 
que o mun do in te i ro pa re ce que rer de sa bar so bre
nós, des tru in do nos sos so nhos e ide a is, ma cu lan do
nos sa his tó ria e nos so no me, fa zen do so frer nos sa fa -
mí lia.

Qu an do ve mos for ças in con tro lá ve is le van tan -
do-se con tra nós, im bu í das de um ódio des co mu nal,
pre nhes de uma sor di dez in cal cu lá vel, em pu nhan do
a in fâ mia e a men ti ra, que, pa u la ti na men te, vão ga -
nhan do con tor nos de ve ra ci da de, po de mos sen tir co -
mo se fôs se mos im po ten tes di an te da in jus ti ça.

Qu an do a co var dia se une à in sa ni da de e, jun -
tas, con se guem, com a for ça das pa la vras mul ti pli ca -
das pe los me i os de co mu ni ca ção, in fun dir uma
fan ta si o sa ver são de fa tos, mes mo que na da de ver -
da de i ro as sus ten tem, ve mos co mo a ver da de po de,
por al gum tem po, su cum bir aos olhos de to da a so ci e -
da de. Tem si do as sim ao lon go da his tó ria da hu ma ni -
da de. O fi lho do car pin te i ro, por que pre ga va uma no va 
lei ba se a da no amor ao pró xi mo, aca bou pre te ri do pe -
la opi nião pú bli ca na que la fa tí di ca es co lha da li ber da -
de por oca sião da Pás coa.

O de se jo de uma so ci e da de jus ta e igua li tá ria
tem ser vi do, aqui e ali, pa ra que a li ber da de dê lu gar à 
opres são, o ar bí trio se im po nha con tra a de mo cra cia
e a in to le rân cia mas sa cre o di re i to de pen sar.

O po vo rus so, ao lon go de sua his tó ria, tem si -
do ví ti ma de mu i tas des sas mis ti fi ca ções da re a li da -
de, le va do a ace i tar as ver da des ar ti fi ci al men te
cons tru í das pe la im po si ção da ma ni pu la ção do pen -
sa men to. Na Ale ma nha na zis ta, a ver da de foi ven ci -
da pe la for ça da ma ni pu la ção, en gen dra da ao lon go
dos anos sob o co man do do cé re bro di a bó li co de Jo -
seph Go eb bels, mes tre em trans for mar a men ti ra em 
ver da de. Assim tam bém acon te ceu na Itá lia de Mus -
so li ni*.

Em nos so País, tam bém ex pe ri men ta mos não
pou cas ve zes o tri un fo da men ti ra, sub ju gan do cons -
ciên ci as, mar ti ri zan do pen sa men tos, des tru in do re -
pu ta ções, adul te ran do fa tos his tó ri cos e im pon do
ru mos que in te res sa vam ape nas aos de ten to res do
po der.

To dos nós, ho mens pú bli cos ou ci da dãos do
povo, do mais po de ro so ao mais hu mil de, in fe liz men -
te, es ta mos su je i tos a si tu ar-nos no cen tro des ses
ver da de i ros fu ra cões, so fren do a ação des sas for ças
in con tro lá ve is. E sen ti mos, aí, mu i tas ve zes, as di fi cul -
da des de do mar a vi o lên cia dos ata ques que so fre -
mos, mu i tos de nós, che gan do até mes mo a pen sar
que es ta mos com ple ta men te sós, ain da que es te ja -
mos ao lado da ver da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nun ca
per di a fé em De us e na ver da de. Apren di, des de cri -
an ça, que aque le que te me a De us e guar da a fé sem -
pre ven ce rá e que a ver da de sem pre tri un fa rá. Foi
sem pre as sim: ma is ce do ou ma is tar de, a ver da de,
lím pi da e glo ri o sa, pre va le ce so bre os es com bros pu -
tre fa tos da men ti ra.

Nem to dos so bre vi vem ao ven da val das ma ni -
pu la ções re a li za das pa ra sa tis fa zer os de se jos dos
que se en cas te lam no Po der. Mas, ho je, te nho a opor -
tu ni da de de tra zer ao co nhe ci men to des ta Ca sa a no -
tí cia de que em Go iás a ver da de fi nal men te tri un fou. 

Este Ple ná rio me ou viu, há qua se um ano, quan -
do de nun ci ei des ta tri bu na a cam pa nha que se de -
sen vol ve ra em meu Esta do pa ra de sar ti cu lar o PMDB 
e ten tar de ne grir a sua tra je tó ria de lu tas.

Fui ví ti ma da ma ni pu la ção ma is sór di da e ab je ta 
per pe tra da con tra um ho mem pú bli co em Go iás. Nem
a di ta du ra mi li tar, que cas sou o meu man da to de Pre -
fe i to de Go iâ nia e sus pen deu me us di re i tos po lí ti cos
por dez anos, con se guiu ser tão cru el. 

Eu e mi nha fa mí lia so fre mos na pró pria car ne e
na pró pria al ma a ma is mal do sa das in si nu a ções, a
ma is vi o len ta das ca lú ni as e a ma is tor pe das di fa ma -
ções. Fo mos in ju ri a dos, de ne gri dos em nos sa hon ra,
vi li pen di a dos em nos sos sen ti men tos ma is ca ros de
ho nes ti da de, de se ri e da de que sem pre cul ti va mos.

Di vul ga ram, com es tar da lha ço, a ver são fan ta si -
o sa de que o PMDB ti nha si do o des ti na tá rio de R$5
mi lhões, re ce bi dos por um ad vo ga do tra ba lhis ta em
um acor do com a Ca i xa Eco nô mi ca do Esta do de Go -
iás. E co mo afir ma ram que o meu ir mão era o co or de -
na dor da cam pa nha – e já no se gun do tur no ele não
era –, ele aca bou ten do sua pri são pre ven ti va de cre -
ta da e exe cu ta da na ca la da da no i te.
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Hos pi ta li za do na Uni da de de Te ra pia Inten si va,
ten ta ram re mo vê-lo à for ça para um hos pi tal pú bli co,
ape nas para hu mi lhá-lo, mas não lo gra ram êxi to di an -
te da co ra gem cí vi ca dos mé di cos e ami gos que o as -
sis ti am; mas teve se qües tra do todo o seu pa tri mô nio,
cons tru í do ao lon go de 40 anos de exer cí cio da Me di -
ci na. E o mais gra ve, Sr. Pre si den te, to dos es ses atos
e to das as in for ma ções ofen si vas che ga vam ao co -
nhe ci men to da im pren sa atra vés de co mu ni ca ções
fe i tas pe los pró pri os ór gãos da Jus ti ça, en vi a das que
eram ora da Pro cu ra do ria Fe de ral, ora da pró pria Jus -
ti ça Fe de ral em Go iás, a quem es ta vam afe i tos a in -
ves ti ga ção e o pro ces so.

Devo sa li en tar que, quer no in qué ri to po li ci al quer 
no pro ces so, já con ten do os de po i men tos das tes te -
mu nhas de acu sa ção, não ha via, Sr. Pre si den te, uma
afir ma ção se quer que pu des se com pro me ter o meu
co mi tê, o PMDB ou seu co or de na dor no pri me i ro e se -
gun do tur nos com o des vio da que les R$5 mi lhões.

Uma or ques tra ção bem ar ti cu la da ins ta lou o
ina ce i tá vel es ta do de ter ror em meu Esta do. Tudo
com o fim ex clu si vo de des tru ir a his tó ria do PMDB e a 
mi nha his tó ria de lu tas de mais de 40 anos.

Qu an do ocu pei, Sr. Pre si den te, esta tri bu na na -
que la oca sião, afir mei, com to das as le tras, que nada
tí nha mos a ver com aque les fa tos. Re pi to aqui, Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as mi nhas pa la -
vras na que le pro nun ci a men to:

Em ne nhum mo men to, du ran te es ses
en ten di men tos, se re gis trou a pre sen ça de
quem quer que seja li ga do ao PMDB ou ao
seu co mi tê de cam pa nha.

Re a fir mo, com toda cla re za: esse di -
nhe i ro não foi para o PMDB. O Par ti do
nada ti nha e nada tem a ver com pen dên ci -
as en vol ven do ex-funcionários da Ca i xe go
e seus re pre sen tan tes le ga is. Em toda a
sua ca mi nha da de 16 anos no Po der em
Go iás, ne nhu ma nó doa ma cu lou a ação
des ta le gen da, que é si nô ni mo de lu tas e
re a li za ções.

Pois bem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, na úl ti ma quar ta-feira, em Go iâ nia, o ad vo ga do 
Isa ías Car los da Sil va, só cio de es cri tó rio do ad vo -
ga do Val de mar Za i den So bri nho, que re ce be ra
aque le che que no mi nal de R$5 mi lhões, en tre gou,
a de pó si to ju di ci al, todo o di nhe i ro re ce bi do por
oca sião do acor do tra ba lhis ta. Entre gou, para a dis -
cus são ju di ci al, a im por tân cia que di zi am ter sido
en tre gue ao PMDB. 

Aqui es tão, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, as có pi as da pe ti ção do ad vo ga do e do com pro -
van te do do cu men to ban cá rio que en tre ga ao Juiz da 
2ª Vara da Fa zen da Pú bli ca Esta du al os R$5 mi lhões 
por eles re ce bi dos em 20 de ou tu bro de 1998, bem
como a có pia da nota im pres sa di vul ga da no dia pos -
te ri or. Re ce be ram o di nhe i ro, fi ca ram com ele por
mais de um ano, e só ago ra vêm en tre gá-lo à Jus ti ça. 
E há mais, que rem dis cu tir a quem per ten ce, se a
eles, ad vo ga dos, ou se aos ex-funcionários da Ca i -
xe go.

Por que não de vol ve ram an tes? Por que per mi ti -
ram que eu, meu ir mão, mi nha fa mí lia, meu Par ti do
so frês se mos por mais de um ano toda a es pé cie de
dú vi das, de ata ques de de son ra e de im pro pé ri os.
Será que, no fun do de suas cons ciên ci as, não pen sa -
ram no mal que es ta vam fa zen do a tan tos ino cen tes?
Por que ra zão as sis ti ram a tudo aqui lo ca la dos, pro -
cu ran do ain da re for çar a tese de que o di nhe i ro fora
para o co mi tê da cam pa nha do PMDB? Que for ça
des co mu nal foi ca paz de man tê-los si len tes in sen sí -
ve is, di an te de tan ta dor e do so fri men to de tan tos ino -
cen tes?

Te nho duas ex pli ca ções: a pri me i ra é a de que
se sen ti ram ou fo ram es ti mu la dos a fi car com todo o
di nhe i ro, es pe ran do que o tem po se en car re gas se de
se di men tar a ver são cons tru í da pe los meus ini mi gos.
Mas o ges to de ago ra mos tra que não era esse o seu
in ten to, ou pelo me nos de i xou de ser. A se gun da, sim, 
pa re ce-me a mais pró xi ma da ver da de. Não fi ze ram
pelo medo, im plan ta do na que les dias de ver da de i ro
ter ror em Go iás. Ho mens dig nos es ta vam sen do per -
se gui dos e pre sos. Ora, pen sa ram eles que, com cer -
te za, não ha via li mi tes para a im po si ção da vi o lên cia.
Se os ino cen tes, que nada de vi am, es ta vam sen do vi -
o len ta dos, eles, com ma i or ra zão, tam bém o se ri am.
Agin do as sim, per mi ti ram todo o mas sa cre so bre mim 
e mi nha fa mí lia. Per mi ti ram a exe cra ção pú bli ca, de i -
xa ram que a dú vi da nas ces se e pa i ras se em todo o
povo go i a no so bre a mi nha ho no ra bi li da de pes so al,
so bre a mi nha dig ni da de. Em co mi tê da mi nha cam -
pa nha, ja ma is per mi ti ria que se gas tas sem re cur sos
de ori gem du vi do sa.

A dor que ha bi ta a alma do in jus ti ça do é tão
gran de quan to a dor de quem per de um ente que ri do. 
Tal vez seja ain da ma i or, por que na mor te ain da res ta 
o con so lo da cer te za da eter ni da de da alma. A in jus -
ti ça não, só en con tra o re fri gé rio da es pe ran ça no
res ta be le ci men to da ver da de, que, en tão, pa re ce
nun ca que rer che gar. Insta la-se no co ra ção e no es -
pí ri to, e fin ca ra í zes que vão se amol dan do, so li di fi -
can do e pas sam a in te grar todo o pró prio ser. É uma
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dor que acom pa nha o ho mem o tem po todo, o dia in -
te i ro, po vo an do até os so nhos, quan do não im pe de o 
sono.

Se so fri, to da via, ja ma is per di a fé e a es pe ran ça 
na ver da de. Como cris tão, sem pre acre di tei que, um
dia, a ver da de tri un fa ria. E hoje pos so ver que a mi nha 
fé me sus ten tou.

Não guar do ódio, nem de se jo vin gan ça. São
sen ti men tos que nun ca cul ti vei. Mas não pos so di zer
que não car re ga rei, en quan to vi ver, as mar cas de tan -
ta ig no mí nia. Estão en tra nha das na mi nha alma, hoje
re con for ta da pelo tri un fo da ver da de.

Estou re fe i to com es sa ex pe riên cia tão do lo ro -
sa. Apren di no vas li ções, que me trans for ma ram pro -
fun da men te. Ne las me for ta le ci ain da ma is. Se an tes
já ti nha o de ver de tra ba lhar em fa vor do po vo do meu
Esta do, ago ra, com mu i to ma is ra zão, sin to a ne ces si -
da de de re do brar os me us es for ços e pros se guir na
mi nha sen da. É que, Sr. Pre si den te, Sr as e Sr s. Se na -
do res, se an tes tra ta va-se ape nas da lu ta nor mal em
de fe sa dos in te res ses do po vo go i a no, ago ra é pre ci -
so mu i to ma is, é ne ces sá rio com ba ter a opres são dos 
per ver sos, que mos tra ram do que são ca pa zes, usan -
do o po der pa ra ten tar des tru ir a dig ni da de dos ho -
mens de bem.

Te nho o de ver mo ral de de di car ca da dia da mi -
nha vi da ao com ba te das ações de to dos os ines cru -
pu lo sos. Se ou sa ram con tra mim e con tra o meu
par ti do, ma ni pu lan do até mes mo a Jus ti ça, não se in -
ti mi da rão em tri pu di ar so bre os di re i tos dos ma is hu -
mil des, que con ti nu a rão ten do em mim, ago ra ma is
do que nun ca, a voz da re sis tên cia a gri tar sem pre al -
to um gri to de li ber da de.

Não con se gui ram me des tru ir, nem con se gui rão,
ja ma is, des tru ir to das as con quis tas que o po vo go i a no
ob te ve nos go ver nos de mo crá ti cos e pro gres sis tas do
PMDB, que re tor na rá pa ra con ti nu ar sua mis são de
cons tru ir o pro gres so de Go iás e do Bra sil.

Sr. Pre si den te, vi ven do mo men tos tão di fí ce is é 
que me apres sei a te le fo nar a V. Exª para em pres -
tar-lhe a mi nha so li da ri e da de, por que, mes mo sa -
ben do que não exis te fun da men to nas agres sões
so fri das por um ho mem de bem como V. Exª, elas
não de i xam de ar ra nhar a sen si bi li da de, de ma chu -
car o es pí ri to e a alma. V. Exª não fal tou co mi go na -
que les mo men tos, em pres tan do-me a sua
so li da ri e da de, e eu não po de ria fal tar com V. Exª, o
que me apres sou ain da mais a pro fe rir nes ta tar de
este dis cur so, para mos trar que, mu i tas ve zes, as
pes so as que tri lham no ca mi nho do bem, da jus ti ça,

da de cên cia e da ho nes ti da de são ví ti mas de vi o lên ci -
as ge ral men te inex pli cá ve is.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço
com pra zer V. Exª.

O Sr. Ra mez Te bet  (PMDB – MS) – Se na dor Iris 
Re zen de, sem pre acom pa nhei a tra je tó ria de sua vi da 
pú bli ca, sem pre o ad mi rei, an tes mes mo de ini ci ar mi -
nha mo des ta vi da pú bli ca co mo Pre fe i to da mi nha ci -
da de na tal, da nos sa Três La go as. Di go nos sa,
Se na dor, por que a es po sa de V. Exª, Do na Iris, é mi -
nha con ter râ nea, é nas ci da na nos sa Três La go as.
Por is so e pe la sua vi da de tra ba lho, de ho nes ti da de
e de dig ni da de, que o tor na ram não só um ho mem
pú bli co de Go iás, po rém, ma is do que is so, um de -
fen sor de uma re gião-so lu ção do Bra sil, an tes de ser
uma re gião pro ble ma, que é o nos so Cen tro-Oes te, é 
que V. Exª al çou um vôo ain da ma i or, por que no Cen -
tro-Oes te não há um lí der da gran de za mo ral de V.
Exª, da sua dig ni da de, da sua ho no ra bi li da de e tam -
bém da sua sem pre in ve ja da ca pa ci da de ad mi nis tra -
ti va. V. Exª go ver nou seu Esta do por vá ri as ve zes.
Nun ca es te Pa ís to mou co nhe ci men to de qual quer
ato que pu des se aten tar con tra a ad mi nis tra ção de V. 
Exª. Se por al gum tem po V. Exª es te ve afas ta do da
vi da pú bli ca foi por um er ro do re gi me que, por al -
guns anos, to mou con ta do Pa ís. Na ver da de, V. Exª
flo res cia, cres cia, era o ho mem do mu ti rão, es ta va
en tre o po vo cons tru in do ha bi ta ções. V. Exª ina u gu -
rou o que, ho je, cons ti tui uma das no vi da des da ad -
mi nis tra ção pú bli ca: as par ce ri as en tre a
ad mi nis tra ção fe de ral, es ta du al e mu ni ci pal. Ma is do
que is so, ina u gu rou a par ce ria que o ho mem pú bli co
tem obri ga ção de man ter com o po vo que re pre sen -
ta, com a so ci e da de. V. Exª pe gou no bar ro, jun ta -
men te com o po vo, pa ra er guer ca sas e foi
re co nhe ci do pe lo Bra sil. Não fui atin gi do, mas fi quei
pro fun da men te ma go a do com as no tí ci as que fi ze -
ram re ca ir dú vi das so bre sua ido ne i da de mo ral. No
en tan to, de i xa ram de exis tir pe lo ato de do is ad vo ga -
dos que fi ze ram o de pó si to, pro van do, por tan to, que
V. Exª, seu ir mão, en fim, que sua fa mí lia e nos so par -
ti do não ti ve ram res pon sa bi li da de no li tí gio en tre a
Ca i xa Eco nô mi ca e se us fun ci o ná ri os. Vi que V. Exª
es ta va en cer ran do seu pro nun ci a men to e não po de -
ria de i xar de me pro nun ci ar so bre os fa tos ocor ri dos.
V. Exª diz que te le fo nou pa ra o Pre si den te Anto nio
Car los Ma ga lhães. Eu, quan do che guei aqui, na se -
gun da-fe i ra, cor ri ao Ga bi ne te do Pre si den te pa ra hi -
po te car-lhe a mi nha so li da ri e da de. Acre di to que a
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vi da de um ho mem pú bli co não po de ser ati ra da à la -
ma des pro po si ta da men te, às ve zes por agen tes do
Po der Pú bli co que exer cem fun ções pú bli cas, co mo
foi o ca so de V. Exª; pes so as que que rem ape nas
apa re cer. Isso tu do, Se na dor Iris Re zen de, eu sen ti e 
vi o quan to o es cri tor fran cês Émi le Zo la ti nha ra zão
quan do di zia, em uma de su as obras, que ca lu ni ai,
ca lu ni ai, sem pre fi ca al gu ma co i sa. Da ca lú nia sem -
pre fi ca al gu ma co i sa. Mas há ho mens pre des ti na -
dos, há ho mens que têm fé, co mo a que V. Exª
ma ni fes ta: a fé que tem no Cri a dor, a fé que tem no
seu tra ba lho em fa vor da co le ti vi da de. Po de es tar
cer to, des sa ca lú nia na da vai so brar, por que a Ca sa
e a Na ção bra si le i ra co nhe cem a in te gri da de, o ca rá -
ter e o es pí ri to pú bli co de V. Exª. Re ce ba, des te mo -
des to com pa nhe i ro de par ti do, e que o co nhe ce
mu i to bem, a so li da ri e da de, já em pres ta da an te ri or -
men te, mas ra ti fi ca da ago ra no ins tan te em que V.
Exª ocu pa a tri bu na pa ra dar con ta à Ca sa da qui lo
que es tá acon te cen do no seu Esta do. Um gran de
abra ço a V. Exª.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet, pelo hon ro so
apar te de V. Exª que sen si bi li za, que for ta le ce o es -
pí ri to, que nos im põe, a cada dia, a lu tar com mais
ide al, com mais afin co na vida pú bli ca. Por que, se
por um lado ini mi gos gra tu i tos, ad ver sá ri os se in co -
mo dam com nos so com por ta men to – per mi tam-me
de i xar a mo dés tia de lado – exem plar na vida pú bli -
ca, por ou tro há pes so as que re co nhe cem e que
nos en tu si as mam a cada dia, como V. Exª. Pos so
di zer que te nho or gu lho do meu pas sa do de ho mem 
pú bli co e te nho cer te za de que será mo ti vo de or gu -
lho para o meu povo, para o meu Esta do, por que
te nho uma tra je tó ria po lí ti ca que re al men te mar -
cou épo ca. Jo vem, sa in do do in te ri or, da zona ru -
ral, com des ti no à ca pi tal do Esta do, nove anos
de po is eu me ele gia Ve re a dor de Go iâ nia, o mais
vo ta do da sua his tó ria até àque la épo ca. Qu a tro
anos de po is, fui ele i to De pu ta do Esta du al, tam -
bém o mais vo ta do até àque la épo ca, em Go iás.
Daí a três anos, Pre fe i to de Go iâ nia, con cor ren do
com uma das pes so as mais no bres da po lí ti ca go i -
a na, até que fui afas ta do por 10 anos da po lí ti ca,
por for ça de ato do ar bí trio. Vol tei à po lí ti ca como
can di da to ao Go ver no. De i xei o Go ver no no úl ti mo 
ano do man da to para ocu par o Mi nis té rio da Agri -
cul tu ra, su ce den do ali uma das ma i o res fi gu ras da 
po lí ti ca bra si le i ra, o Se na dor Pe dro Si mon. Vol to a 
Go iás para no va men te ocu par o Go ver no e de po is 
ve nho a esta Casa, em uma das po si ções mais

hon ro sas da po lí ti ca na ci o nal, ocu par uma ca de i ra
no Se na do Fe de ral.

Sr. Pre si den te, na Câ ma ra fui Pre si den te por du -
as ve zes; na Assem bléia fui Pre si den te, Pre fe i to, Go -
ver na dor, nun ca no me ei um pa ren te – e te nho uma
fa mí lia nu me ro sís si ma. Te nho ho je um pa tri mô nio, fru -
to do es for ço que des pen di co mo ad vo ga do por oca -
sião da cas sa ção. É in te res san te sa li en tar que, ao ser
cas sa do, fui obri ga do a ven der a mi nha re si dên cia e
mo rar em uma ca sa alu ga da, por que não ti nha co mo
pa gar as pres ta ções do fi nan ci a men to. Saí po bre. Den -
tro de do is anos, es ta va eu em um es cri tó rio de ad vo -
ca cia, com ma is qua tro co le gas, e, nes se pe río do,
aque le era pos si vel men te um dos es cri tó ri os com o
ma i or nú me ro de ações aju i za das nes te Pa ís. Era a so -
li da ri e da de do po vo. Ali cons ti tui o meu pa tri mô nio,
tam bém re sul ta do do es for ço da fa mí lia, que por me io
de so ci e da de anô ni ma atu a va na área de fri go rí fi cos e
de ex tra ção de mi né ri os. De sa fio quem quer que se ja a 
di zer o con trá rio, a des men tir-me. Nun ca so mei ao
meu pa tri mô nio um cen ta vo se quer pe la in fluên cia das
po si ções pú bli cas as su mi das. Nun ca! Nun ca! Se nun -
ca no me ei um pa ren te, nun ca per mi ti que um pa ren te
ou ami gos pró xi mos usu fru ís sem da mi nha po si ção de
man do da da pe lo vo to po pu lar. Nun ca! Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res.

A co i sa ma is be la da mi nha vi da pú bli ca é o meu 
pas sa do na ad mi nis tra ção. Go ver nei Go iás por du as
ve zes. Re a li zei ali obras pa ra do is sé cu los, em to das
as áre as. Bas ta di zer que, em do is man da tos, as fal -
ta mos qua se 8 mil qui lô me tros de ro do via, cons tru í -
mos obras em to dos os Mu ni cí pi os. De sa fio quem
quer que se ja a di zer que, um dia, uma em pre i te i ra,
na que le Esta do, te nha ti do a pe tu lân cia de man dar
um pre sen te pa ra o Go ver na dor ou pa ra se us au xi li -
a res a fim de ga nhar uma con cor rên cia ou re ce ber o
que era de vi do, por que sem pre tu do foi pa go à vis ta.
A ma i or be le za da mi nha vi da foi re al men te meu
com por ta men to, mi nha se ve ri da de à fren te de Po de -
res Exe cu ti vos. Qu i se ram, com aque le epi só dio, jo -
gar por ter ra to do um pas sa do de ze lo, de hon ra, de
dig ni da de. Mas não con se gui ram! E não é por que o
di nhe i ro apa re ceu ago ra, por que foi de po si ta do.
Não, Sr. Pre si den te. 

Há dois me ses a Uni ver si da de Fe de ral de Go -
iás, por meio do De par ta men to de Ciên ci as So ci a is e 
Po lí ti cas, re a li zou uma pes qui sa. Entre as in da ga -
ções ha via uma per gun ta po lí ti ca: “Qual o go i a no
que você en ten de como o ma i or Lí der nes te Esta -
do?” Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu gar, es ta va Íris
Re zen de, com 38%; o se gun do, com 11%; o ter ce i ro,
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com 8%; o quar to e o quin to, com 6%. Isso me con -
for ta por que de mons tra que o povo não acre di tou na -
qui lo que in si nu a vam, por que como eu di zia, nos
au tos não cons tam, Sr. Pre si den te, um afir ma ção se -
quer que pu des se in cri mi nar o meu co mi tê, o meu
co or de na dor ou o meu ir mão. E por que tan ta ar bi tra -
ri e da de? Por quê? Sim ples men te por que pe ga ram
fi a pos de gra va ções te le fô ni cas de meu ir mão. Sa -
ben do o que se pas sa va com um com pa nhe i ro e
ami go pre so, sa ben do das pres sões que so fria, re -
co men dei a meu ir mão: Tome pro vi dên ci as por que
vão pra ti car ar bi tra ri e da des e ti rar dele o que que -
rem”. A cada 48 ho ras, fa zi am a se guin te pro pos ta
para aque le ci da dão pre so du ran te 42 dias: “Fale
que foi para o co mi tê do PMDB que você será sol to”.
Mes mo as sim, não con se gui ram. 

Eu dis se isso aqui, na que le pro nun ci a men to.
Na que la épo ca, quan do as su mi a tri bu na, usei a se -
guin te ex pres são: “Ocu po hoje esta tri bu na em res -
pe i to a esta Casa, à qual, como seu mem bro, devo
o meu res pe i to e devo, con se quen te men te, ex pli ca -
ções”. E hoje, Sr. Pre si den te, por essa mes ma res -
pon sa bi li da de; ve nho como Se na dor dar à Casa
uma sa tis fa ção do que se pas sou. Mais uma vez,
ve nho con fir mar o que, há qua se um ano, eu afir ma -
ra des ta tri bu na: eu ja ma is po de ria de son rar ou de -
ne grir esta Casa, que é mo ti vo de or gu lho para o
mun do po lí ti co, para o nos so País.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V.
Exª me con ce de um apar te, Se na dor Iris Re zen de?

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se -
na dor Iris Re zen de, V. Exª fala, como da pri me i ra
vez, so bre essa ques tão, para dar uma sa tis fa ção a
esta Casa. Nós já sa be mos, mas V. Exª o faz pelo
res pe i to que tem para com o Par la men to e para com 
o Bra sil. Nes sa pes qui sa re cen te men te ela bo ra da
pelo Cen tro de Ciên ci as So ci a is da Uni ver si da de de
Go iás, em Go iâ nia, V. Exª apa re ce como o pri me i ro
lí der em Go iás, mas eu di ria que V. Exª é um dos
pri me i ros lí de res do Bra sil. Essa que é a ver da de. V. 
Exª tem um nome no Bra sil, Se na dor Iris Re zen de –
nós, ca ta ri nen ses, sa be mos dis so –, não só pelo
que foi, des de que co me çou em Go iâ nia, em Go -
iás, em to dos os man da tos, tan to no Le gis la ti vo
como no Exe cu ti vo, não só como Mi nis tro da Agri -

cul tu ra, mas tam bém como Mi nis tro da Jus ti ça; en -
fim, por sua cru za da na ci o nal. Lem bro-me de quan -
do V. Exª se afas tou des ta Casa para di ri gir o Mi -
nis té rio da Jus ti ça. Então as su miu o ir mão de V.
Exª, Se na dor Oto ni el Ma cha do, que, mu i to me i go,
sem pre tra ta va das ques tões de sa ú de e das ques -
tões so ci a is do seu Esta do, apre sen tan do pro pos -
tas no sen ti do de pro por ci o nar as sis tên cia à sa ú de
às pes so as mais ne ces si ta das. Ele fa zia tudo isso
de for ma mu i to me i ga. Na ver da de, não sabe ofen -
der a quem quer que seja, pois é uma pes soa de
ex tre ma bon da de. Te nho von ta de de co nhe cer os
pro je tos que seu Esta do de sen vol veu no se tor de
sa ú de, dos qua is ele fa la va com en tu si as mo. V.
Exª, Se na dor Iris Re zen de, além da ca pa ci da de e
ex pe riên cia que gran je ou ao lon go de sua vida pú -
bli ca, pos sui algo mu i to im por tan te, que é a bon da -
de; é uma pes soa que pro cu rar dis se mi nar o bem,
não sabe fa zer mal a nin guém. O Esta do de Go iás
re co nhe ce o va lor de V. Exª e todo o Bra sil acom -
pa nha a sua tra je tó ria, Se na dor Iris Re zen de. Nada 
me lhor do que um dia de po is do ou tro para con so li -
dar a ima gem de um ho mem de bem. Estou aqui
para di zer que San ta Ca ta ri na o apla u de e to dos os 
bra si le i ros o abra çam. V. Exª re pre sen ta um ar -
co-íris de bon da de e de uni da de na ci o nal.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Ca sil do Mal da ner. O apar te de
V. Exª mu i to me emo ci o na. Sei que sua ge ne ro si -
da de e a ami za de que nos une há mu i tos anos le -
vam V. Exª a agir des sa ma ne i ra, a pro nun ci ar es -
sas pa la vras tão sig ni fi ca ti vas. Não te nha dú vi da
de que, di an te de afir ma ções como a sua, sin to ain -
da ma i or res pon sa bi li da de so bre meus om bros
para com esta Casa e para com o que ri do Esta do
de Go iás, que aqui re pre sen to.

Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª e àque les
que me apar te a ram. Fi cam, pois, nes ta Casa, os do -
cu men tos aos qua is me re fe ri, que pas sa rei às
mãos de V. Exª para o des ti no que con si de rar con -
ve ni en te.

Obri ga do.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR IRIS REZENDE EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Iris Re zen de, o 
Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tá rio.

 O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – V.
Exª será aten di do na for ma do Re gi men to Inter no,
emi nen te Se na dor Iris Re zen de.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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 
35, de 2000, que, nos ter mos do art. 320 do Re gi men -
to Inter no, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio, pas sa -
rei a ler. (Pa u sa.)

É lido o se guin te:

PARECER Nº 183, 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 35, de 2000 (nº 241, 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 35, de 2000 (nº
241, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 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.

Sala de Re u niões da Co mis são, 14 de mar ço de
2000. – Na bor Jú ni or,  Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio,  Re la tor – Lú dio Co e lho – Ca sil do Mal da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 183, 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 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 ne 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 É 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. 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, 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 (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 110, 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 do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 35, de 2000 (nº 241/99,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 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.

Sala das Ses sões, 14 de mar ço de 2000. – José 
Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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. (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 Sr as 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 (Car los Pa tro cí nio) – 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 
36, de 2000, que pas so a ler.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 184, 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 36, de 2000 (nº 242, 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 36, de 2000 (nº
242, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 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 (Mo mep-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.
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Sala de Re u niões da Co mis são, 14 de mar ço de
2000. – Na bor Jú ni or,  Pre si den te – Car los Pa tro cí -
nio, Re la tor – Lú dio Co e lho – Ca sil do Mal da ner.

ANEXO AO PARECER Nº 184, 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 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), ce le bra do en tre o Bra sil e o Equa -
dor, em Qu i to, em 18 de ju nho de 1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É 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 (Mo mep-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.

Pará 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, 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 (Car los Pa tro cí nio) – So -
bre a mesa, re que ri men to que pas so a ler.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 111, 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 ções do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de De cre to Le gis la ti vo nº 36, de 2000 (nº 242/99,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que 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 dor, em 
Qu i to, em 18 de ju nho de 1998.

Sala das Ses sões, 14 de mar ço de 2000 – Ber -
nar do Ca bral .

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – 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. (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 Sr as 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. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra como Lí der.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Con -
ce do a pa la vra ao emi nen te Se na dor Pe dro Piva pela
Li de ran ça do PSDB.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Como Lí der,
pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Sr as

e Srs. Se na do res, ao fi nal des ta ses são, de po is de
tan tas dis cus sões e acu sa ções, ve jo-me obri ga do,
em nome do meu Par ti do, o PSDB, pela Li de ran ça por 
ces são do meu Lí der, Se na dor Sér gio Ma cha do, a
não con cor dar e re pu di ar as acu sa ções de que foi
alvo o Mi nis tro José Ser ra.

Não é uma ques tão de sim pa tia ou de an ti pa tia
o que se pode nu trir por um ho mem pú bli co. Ja ma is
um ho mem como José Ser ra, que foi Se cre tá rio de
Pla ne ja men to, De pu ta do Fe de ral, Se na dor e Mi nis tro, 
pode ser jul ga do pela sua an ti pa tia ou sim pa tia.

Quero, em nome do meu Par ti do, as sim como em
nome dos Se na do res Car los Wil son e Sér gio Ma cha do e 
em meu pró prio, ma ni fes tar nos sa so li da ri e da de a esse
gran de ho mem pú bli co que é o Mi nis tro José Ser ra.

Apro ve i to este mo men to para, em meu nome
pes so al, ma ni fes tar tam bém mi nha ho me na gem ao
Se na dor Iris Re zen de, que não é do meu Par ti do. O
Esta do de Go iás é go ver na do por um jo vem do meu
Par ti do, a quem co nhe ço me nos que S. Exª. Não pos -
so de i xar pas sar a opor tu ni da de de ma ni fes tar ao Se -
na dor Iris Re zen de a mi nha ad mi ra ção e o meu
res pe i to. S. Exª é uma fi gu ra que fala por si só. Como é 
do seu fe i tio, de fen deu-se mu i to bem: com clas se,
com ele gân cia, com res pe i to. S. Exª não pre ci sa de
de fen so res; sua vida pú bli ca fala por si só.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Pe dro Piva.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Con ce -
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Pe dro Piva?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Con ce do o
apar te a V. Exª.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Pe dro
Piva, eu es ta va ins cri to para fa lar, mas cre io que o tem po
não per mi ti rá. Não pos so de i xar de apro ve i tar o pro nun ci -
a men to de V. Exª para ma ni fes tar mi nha so li da ri e da de ao
Se na dor Iris Re zen de. Tem ra zão V. Exª quan do fala da
ad mi ra ção e do res pe i to por S. Exª. O ges to de V. Exª, que
é do PSDB, mes mo Par ti do do atu al Go ver na dor de Go -
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iás, tem um re al ce es pe ci al e mu i to sig ni fi ca ti vo. Iris Re -
zen de é um pa tri mô nio da po lí ti ca bra si le i ra. Iris Re zen de
é um da que les no mes que, ao lon go do tem po, vêm-se
man ten do na cris ta da onda, pela sua dig ni da de, pela sua
com pe tên cia e pelo seu tra ba lho. Jo vem, vin do do in te ri or,
logo foi ele i to ve re a dor da ca pi tal, pre fe i to da ca pi tal e de -
po is de pu ta do. Cas sa do, so freu dez anos de ar bí trio lon ge 
da vida pú bli ca. Vol tou e foi, tal vez, o úni co no Bra sil a se
ele ger tan tas ve zes. Ele geu-se Go ver na dor em 1982; ele -
geu o su ces sor que quis em 1986; ele geu-se no va men te
Go ver na dor em 1990 e ele geu pra ti ca men te quem quis
em 1994. O fato de não ter sido ele i to em 1998 é uma cir -
cuns tân cia im por tan te a ser ana li sa da. Não há, na his tó ria
do mun do, ne nhum gran de lí der que não te nha co nhe ci do, 
pe las ra zões mais va ri a das que se pos sa ima gi nar, um
mo men to de der ro ta. Wins ton Chur chill, he rói da hu ma ni -
da de, após ser con sa gra do no mun do como he rói, não se
ele geu de pu ta do no seu dis tri to ele i to ral. Os gran des no -
mes, as gran des li de ran ças, sa bem –– eu, que fui der ro ta -
do na ele i ção para Go ver na dor do meu Esta do, tam bém
sei, – que isso nos en si na mu i to. S. Exª está apren den do
exa ta men te ago ra e está no amar gor do so fri men to. E seu
pro nun ci a men to de hoje foi emo ci o nan te pela aná li se que
faz da dor, da má goa, da in jus ti ça e do so fri men to. S. Exª.
está se pre pa ran do para, tal vez com mu i to mais ca pa ci da -
de do que se pos sa ima gi nar, re to mar o seu lu gar e a sua
li de ran ça. Que ele é um ho mem de bem, dig no e sé rio,
não é ape nas o Esta do de Go iás que o diz, mas o Bra sil
in te i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Pe dro Si mon. To das as ve zes que as -
su mo(sic) à tri bu na e falo ao mi cro fo ne, re ce bo os
seus apar tes com enor me hon ra, pois es tes sem pre
en ri que cem o meu pro nun ci a men to.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor Pe -
dro Piva, V. Exª. me per mi te um apar te?

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Con ce do o
apar te a V. Exª.

O Sr. Iris Re zen de (PMDB – GO) – Se na dor Pe -
dro Piva, as pa la vras de V. Exª. re fe ren tes à mi nha
pes soa me emo ci o nam, to cam-me. Como di zia da tri -
bu na, suas pa la vras fa zem com que as mi nhas res -
pon sa bi li da des de ho mem pú bli co se agi gan tem
mais. Em nome de V. Exª., do Se na dor Car los Wil son,
do Se na dor Sér gio Ma cha do, fico ex tre ma men te sen -
si bi li za do e agra de ci do. Sa be rei, se Deus qui ser, hon -
rar es ses ges tos. Qu e ro so li da ri zar-me com V. Exª.
quan do da qui faz a de fe sa e de mons tra o seu in con for -
mis mo com as re fe rên ci as e as dú vi das le van ta das em
re la ção ao Mi nis tro José Ser ra. Quem é ví ti ma de in -
jus ti ças por in si nu a ções, por ila ções, não pode nun ca
ace i tar que es tas se jam fe i tas com re la ção a um ho -

mem do por te de José Ser ra, por quem tam bém te nho
ad mi ra ção e re co nhe ço suas qua li da des e sua hon ra -
dez. Agra de ço e me so li da ri zo com a po si ção de V. Exª. 
com re la ção à pes soa do Mi nis tro José Ser ra.

O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Mu i to obri ga -
do, Se na dor Iris Re zen de. V. Exª. sabe do apre ço, do
res pe i to como ho mem pú bli co, da ad mi ra ção e da ami -
za de que lhe de di co. Já ti ve mos pas sa gens de ami za de
no pas sa do e que, es pe ro, con ti nu em sem pre den tro do 
cli ma de fra ter ni da de e ami za de que lhe de di co.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Os Srs.

Se na do res Iris Re zen de, Mo za ril do Ca val can ti, Ma u ro Mi -
ran da, Ernan des Amo rim, Edu ar do Si que i ra Cam pos, Ma -
ria do Car mo Alves, Ge ral do Cân di do 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. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre si -

den te, Srªs e Srs. Se na do res, ma is uma vez com pa re ço
a es ta Tri bu na, ago ra pa ra pres tar mi nha ho me na gem
pós tu ma ao Pro fes sor Cle ber Gou ve ia, on tem se pul ta do
em Go iâ nia, ví ti ma de aci den te vas cu lar ce re bral he mor -
rá gi co, que lhe pro vo cou in fec ção pul mo nar fa tal.

Cle ber Gou ve ia, mi ne i ro de nas ci men to, da ci da -
de de Uber lân dia, ve io pa ra Go iás ain da cri an ça. De ori -
gem hu mil de, ain da ado les cen te te ve que tra ba lhar pa ra 
aju dar no sus ten to de sua fa mí lia, in te gran do-se ple na -
men te à vi da so ci al e cul tu ral de meu Esta do.

Gra ças à sua in vul gar vo ca ção ar tís ti ca, evi den ci a -
da des de mu i to cedo, tor nou-se, pelo seu es for ço, de di ca -
ção e ta len to, um dos ma i o res no mes do mun do
ar tís ti co-cultural de Go iás e emé ri to pin tor e es cul tor des te
País.

Como pou cos em Go iás con se guiu do mi nar,
com rara ma es tria, a es cul tu ra, a pin tu ra, a gra vu ra, a
ce râ mi ca e a li to gra fia.

Cle ber Gou ve ia foi por lon gos anos Pro fes sor do 
Insti tu to de Artes da Uni ver si da de Fe de ral de Go iás,
para onde aden trou por con cur so para a dis ci pli na de
Gra vu ra. Pos te ri or men te, pas sou a ser Pro fes sor de
Pin tu ra, cujo car go ocu pou até a sua apo sen ta do ria,
de po is de 30 anos de bons e efe ti vos ser vi ços pres ta -
dos na área das ar tes, for man do pro fis si o na is e con -
tri bu in do po si ti va men te para o de sen vol vi men to das
ar tes plás ti cas no ter ri tó rio go i a no.

Teve o mé ri to de ser um dos in tro du to res da Arte 
Mo der na no Esta do de Go iás, sen do pro fun do co nhe -
ce dor das téc ni cas e dos ma te ri a is ar tís ti cos.

O seu fa le ci men to pre ma tu ro, em fran co ci clo de 
pro du ção ar tís ti ca, abre, sem dú vi da, um gran de va -
zio no se tor que o pro je tou no con tex to bra si le i ro. Per -
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de Go iás um de seus mais fes te ja dos e im por tan tes
pin to res. Mas não é ape nas Go iás, como tam bém o
Mun do das Artes do Bra sil.

Ao as si na lar essa gran de per da para a cul tu ra go i -
a na, que ro le var à sua fa mí lia, aos seus ami gos, co le gas
e ad mi ra do res o meu abra ço e os mais sin ce ros e sen ti -
dos pê sa mes meus e de to dos os co es ta du a nos que te -
nho a hon ra de re pre sen tar no Se na do Fe de ral.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI  (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o es pe ci a lis -
tas cos tu mam apon tar que o mais sen sí vel e in con tor -
ná vel cal ca nhar-de-aquiles na ques tão do dé fi cit
pú bli co bra si le i ro – pelo me nos no que tan ge às con -
tas do Go ver no Fe de ral – lo ca li za-se, atu al men te, nas 
con tas da Pre vi dên cia So ci al.

Após anos de in gen tes es for ços no sen ti do do ajus -
te das con tas pú bli cas – es for ços que têm ga ran ti do, in clu -
si ve, sig ni fi ca ti vos su pe rá vits pri má ri os nas con tas do
Go ver no Fe de ral nos úl ti mos tem pos – o vo lu mo so e cres -
cen te dé fi cit na con ta pre vi den ciá ria con ti nua a re pre sen -
tar mo nu men tal dor de ca be ça para as au to ri da des da
área eco nô mi ca do Go ver no e para o pró prio Mi nis tro
Wal deck Orne las, in cum bi do da ár dua ta re fa de mol dar
uma pre vi dên cia so ci al eco no mi ca men te viá vel e me re ce -
do ra da con fi an ça de to dos os bra si le i ros.

Ao mes mo tem po, po rém, em que a si tu a ção de -
fi ci tá ria das con tas do se tor ser ve de jus ti fi ca ti va para
su ces si vos pro je tos de re for ma pre vi den ciá ria – sem -
pre di la ta do res das ida des e dos tem pos de con tri bu i -
ção mí ni mos re que ri dos para as apo sen ta do ri as –,
mu i tas vo zes de bom sen so apon tam, in sis ten te men -
te, para a dre na gem nos co fres do INSS re pre sen ta da 
pe las fra u des na ob ten ção de be ne fí ci os e pela vi ci o -
sa ina dim plên cia de nu me ro sís si mas em pre sas no
re co lhi men to das con tri bu i ções de vi das.

Com efe i to, o dé fi cit nas con tas da Pre vi dên cia é
um se ri ís si mo pro ble ma para o País. E não ape nas pela
per ma nen te es pa da de Dâ mo cles que re pre sen ta, sem -
pre pen den te so bre a ca be ça dos se gu ra dos, in tran qüi -
los em face do ris co de – por con ta da fa lên cia do sis te ma 
– não vi rem a per ce ber o be ne fí cio a que fa rão jus após
lon gos anos de tra ba lho e con tri bu i ção.

As re per cus sões da si tu a ção pe ri cli tan te do ca i -
xa da Pre vi dên cia es ten dem-se a ou tros as pec tos da
vida so ci al e eco nô mi ca da Na ção. O caso mais pa -
ten te é o do sa lá rio mí ni mo. A cada ano, quan do se
apro xi ma o 1º de maio e aflo ram as re i vin di ca ções de
po lí ti cos e sin di ca lis tas em prol de um re a jus te ca paz
de, ao me nos, apro xi mar o va lor do sa lá rio mí ni mo de
um pa drão de dig ni da de re mu ne ra tó ria, a im pos si bi li -
da de de con ce dê-lo tem sem pre como jus ti fi ca ti va
prin ci pal a si tu a ção das con tas da Pre vi dên cia: como

os be ne fí ci os pre vi den ciá ri os são in de xa dos ao sa lá -
rio mí ni mo, cada real de re a jus te con ce di do a ele tem
for te re per cus são so bre o ca i xa do INSS. Assim, sob
a jus ti fi ca ti va de não se po der agra var o dé fi cit da Pre -
vi dên cia, con ti nu a mos con vi ven do com um sa lá rio
mí ni mo ver go nho so, na fa i xa dos 76 dó la res nor -
te-americanos.

Por to dos es ses mo ti vos, o en fren ta men to da
ques tão do dé fi cit da Pre vi dên cia So ci al é ina diá vel.
Esse en fren ta men to, con tu do, não pode pas sar ape -
nas pela po lí ti ca de res trin gir o va lor das apo sen ta do -
ri as e re tar dar sua con ces são. Antes dis so, é
fun da men tal com ba ter as fra u des e a ina dim plên cia.

No que con cer ne aos es for ços para re du zir a vo -
lu mo sa ina dim plên cia que so la pa a ar re ca da ção da
Pre vi dên cia So ci al, um im por tan te avan ço foi ga ran ti -
do pelo Go ver no com a edi ção da Me di da Pro vi só ria
nº 1.923, que ins ti tu iu o Pro gra ma de Re cu pe ra ção
Fis cal – Re fis.

Segun do es ti ma ti vas di vul ga das pela im pren sa, o
acrés ci mo na ar re ca da ção da Pre vi dên cia So ci al po de rá
che gar a 7 bi lhões de re a is por ano, se as em pre sas de -
ve do ras ade ri rem a esse Pro gra ma, so li ci tan do o par ce -
la men to de dé bi tos nele pre vis to, den tro do pra zo
es ti pu la do, que se en cer ra no dia 31 de mar ço pró xi mo.

O Re fis pre vê que as em pre sas com pro me tam
até um e meio por cen to do seu fa tu ra men to men sal
com cada uma das par ce las em que o dé bi to será di -
vi di do. Já para as em pre sas que op ta ram por fa zer
sua con tri bu i ção ao Fis co pela sis te má ti ca do Sim -
ples, o com pro me ti men to não pode ex ce der três dé ci -
mos por cen to do fa tu ra men to.

Um as pec to mu i to in te res san te do pro gra ma é a exi -
gên cia de que, para po de rem par ce lar no lon go pra zo os
dé bi tos pre vi den ciá ri os con tra í dos até ou tu bro do ano
pas sa do, as em pre sas te nham em dia o re co lhi men to das
con tri bu i ções cor ren tes de vi das à Pre vi dên cia So ci al.

Au to ri da des do se tor, como o Di re tor de Arre ca -
da ção do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS,
Luiz Alber to La zi nho, qua li fi cam o Re fis como “uma
es pe ran ça” de ar re ca da ção, na me di da em que obri -
ga a em pre sa a pa gar em dia seus dé bi tos.

Os da dos dis po ní ve is mos tram que a fis ca li za -
ção do INSS lan ça, em mé dia, 11 bi lhões de re a is por
ano em dé bi tos atra sa dos. Já no que se re fe re ao
exer cí cio cor ren te, os fis ca is lan çam en tre 5 e 7 bi -
lhões de re a is. Uma vez que as em pre sas ve nham a
man ter em dia o pa ga men to das con tri bu i ções pre vi -
den ciá ri as, es ses nú me ros po de rão ser subs tan ci al -
men te re du zi dos ou até de i xar de exis tir.

Na opi nião do Di re tor de Arre ca da ção do INSS,
o Re fis pro por ci o na rá ga nhos para a Pre vi dên cia por
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duas vias, pois, além de fa ci li tar a re cu pe ra ção dos
dé bi tos do pas sa do, exi ge que as con tas se jam man ti -
das em dia. É que mo da li da des con ven ci o na is de par -
ce la men tos já exis ti am, mas “os va lo res ar re ca da dos
na adim plên cia su pe ram em mu i to” os va lo res ar re ca -
da dos com es ses par ce la men tos con ven ci o na is.

Para os de ve do res da Pre vi dên cia, o Re fis vem tra -
zer di ver sas van ta gens. Em pri me i ro lu gar, dá-lhes a
opor tu ni da de de con so li dar suas dí vi das e, ain da mais
im por tan te, qui tá-las em par ce las cal cu la das pro por ci o -
nal men te ao fa tu ra men to. Além dis so, com o Re fis, o Go -
ver no está subs ti tu in do os ju ros Se lic pela Taxa de Ju ros
de Lon go Pra zo – TJLP. Por fim, no Re fis, o nú me ro de
par ce las em que o dé bi to será di vi di do é ili mi ta do. Uma
vez con so li da da a dí vi da, ela vai sen do amor ti za da com
um per cen tu al do fa tu ra men to a cada mês.

Pe las re gras do Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis -
cal, a em pre sa op tan te de ve rá ini ci ar o pa ga men to –
que será fe i to sem pre no úl ti mo dia útil de cada mês –
a par tir do pró prio mês de ade são ao pro gra ma, mes -
mo que a ade são não te nha ain da sido ho mo lo ga da.

Vale res sal var que os be ne fí ci os do Re fis não al -
can çam dé bi tos de ór gãos da Admi nis tra ção Pú bli ca
Di re ta, das fun da ções pú bli cas, au tar qui as e tam bém
aque les re la ti vos ao Impos to so bre a Pro pri e da de
Ter ri to ri al Ru ral.

No ano pas sa do, se gun do da dos do INSS, a ar -
re ca da ção re la ti va a dé bi tos em atra so, que fo ram
par ce la dos por em pre sas e ór gãos pú bli cos, che gou
a 2 bi lhões e 700 mi lhões de re a is. O ór gão cal cu la,
no en tan to, que a ina dim plên cia al can ce cer ca de
13% das em pre sas no que se re fe re às con tri bu i ções
nor ma is, o que re pre sen ta uma per da de cer ca de 5 a
7 bi lhões de re a is.

Ao ata car, con jun ta men te, o pro ble ma dos dé bi -
tos do pas sa do e a ques tão do es tí mu lo à ma nu ten -
ção em dia das con tri bu i ções cor ren tes, o Pro gra ma
de Re cu pe ra ção Fis cal – Re fis re ve la-se um me ca nis -
mo bas tan te en ge nho so e apre sen ta-se, de fato,
como uma im por tan te es pe ran ça de me lho ra para a
ar re ca da ção da Pre vi dên cia So ci al.

Na me di da em que o dé fi cit da Pre vi dên cia cons ti -
tui um sé rio pro ble ma para o País, e que um dos fa to res
im por tan tes para o cres ci men to des se dé fi cit é a co los sal 
ina dim plên cia ve ri fi ca da no re co lhi men to das con tri bu i -
ções pre vi den ciá ri as, de ve mos sa u dar en fa ti ca men te a
ins ti tu i ção do Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis cal – Re fis,
ini ci a ti va que pro me te tra zer sig ni fi ca ti vo in cre men to à ar -
re ca da ção do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al.

Te mos a con vic ção de que, ao ofe re cer uma ex -
ce len te opor tu ni da de às em pre sas de ve do ras de re -
gu la ri za rem sua si tu a ção, o novo Pro gra ma ins ti tu í do

pelo Go ver no Fe de ral con tri bui, não ape nas para a
me lho ria do ca i xa da Pre vi dên cia, mas tam bém para
a nor ma li za ção da si tu a ção ju rí di ca des ses em pre en -
di men tos. Nes sa me di da, vem tra zer múl ti plos be ne -
fícios à vida eco nô mi ca e ao de sen vol vi men to da Na ção.

Con gra tu lan do-me, por tan to, com o Exe cu ti vo Fe -
de ral pela ins ti tu i ção do Pro gra ma de Re cu pe ra ção Fis -
cal – Re fis, es ten do mi nha ho me na gem, em par ti cu lar,
ao ilus tre ti tu lar da Pas ta da Pre vi dên cia So ci al, Mi nis tro
Wal deck Orne las, pela bri lhan te ini ci a ti va.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs. Se na do res, o Diá rio da Ma nhã, um
dos mais im por tan tes e res pe i ta dos ma tu ti nos da re gião 
Cen tro-Oeste, co me mo rou no úl ti mo do min go seus pri -
me i ros vin te anos de cir cu la ção e de su ces so. E to das
as ra zões des se êxi to, que faz do Diá rio da Ma nhã uma 
das re fe rên ci as mais mar can tes de Go iás, de vem ser
cre di ta das ao jor na lis ta Ba tis ta Cus tó dio. É um pro fis si -
o nal com ple to que fez es co la e es pa lhou dis cí pu los por
vá ri os ór gãos da cha ma da Gran de Impren sa do Rio de
Ja ne i ro e de São Pa u lo. Eru di to e bri lhan te na pro fun di -
da de do co nhe ci men to his tó ri co e li te rá rio, re pór ter por
ex ce lên cia na gar ra com que per se gue a in for ma ção,
po lê mi co e guer re i ro no com ba te aos po de ro sos, Ba tis -
ta Cus tó dio é o lí der ca ris má ti co de uma equi pe de jor -
na lis tas que é lida di a ri a men te com avi dez por to dos
os seg men tos da opi nião pú bli ca de meu Esta do. 

Ao ser cri a do há vin te anos, o Diá rio da Ma -
nhã subs ti tu iu o Cin co de Mar ço, o ma tu ti no aguer ri do
que tam bém era co man da do por Ba tis ta Cus tó dio, no es -
ti lo do ve lho re pór ter. Inde pen den te, atre vi do, co e ren te,
per se gui dor da ver da de, es se jor nal tam bém é uma das
mar cas ma is vi vas da his tó ria da im pren sa do Cen -
tro-Oes te. Mar cou es pa ço no com ba te ao re gi me mi li tar
e aos in ter ven to res que fo ram im pos tos ao Esta do, após
a tra u má ti ca cas sa ção de Ma u ro Bor ges. Ba tis ta Cus tó -
dio é o co man dan te des sas du as his tó ri as, e foi ele quem 
fez, com su as equi pes, a sim bi o se en tre o ro man tis mo de 
on tem e a mo der ni da de de ho je. Ator e tes te mu nha, ele
aju dou a cons tru ir a his tó ria po lí ti ca e ad mi nis tra ti va dos
úl ti mos 40 anos no meu Esta do, mos tran do a ver da de,
ata can do os des man dos, com ba ten do a cor rup ção, mas
tam bém apo i an do as ações de go ver no que cor res pon -
des sem às ex pec ta ti vas da so ci e da de.  

Sras. e Srs. Se na do res, que ro jun tar mi nha
voz às mu i tas vo zes que re co nhe cem os gran des
ser vi ços pres ta dos pelo Diá rio da Ma nhã à his tó -
ria re cen te do meu Esta do. Tra ta-se de um gran de
jor nal, com um in dis cu tí vel pa tri mô nio de cre di bi li -
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da de. Suas pá gi nas re fle tem a co ra gem, a ve e -
mên cia e o des te mor do che fe, quan do a ro ti na da
vida pú bli ca é in ter rom pi da por al gum ato de pa ti fa -
ria dos go ver nan tes. Daí as mi nhas ho me na gens.
De al gu ma for ma, to dos nós, ci da dãos go i a nos,
nos sen ti mos re pre sen ta dos nas pá gi nas do Diá -
rio da Ma nhã. Ve mos nes se ma tu ti no um au tên ti co 
por ta-voz das as pi ra ções do Esta do e do povo de
Go iás. Pa ra béns ao meu ami go Ba tis ta Cus tó dio.
Pa ra béns aos mu i tos ami gos que te nho, em sua
equi pe de co la bo ra do res. 

E ao en cer rar es sas mi nhas pa la vras, Srªs. e Srs.
Se na do res, que ro so li ci tar à Mesa a trans cri ção, nos
Ana is da Casa, do edi to ri al “Do cu men to His tó ri co”, pu -
bli ca do na edi ção de do min go do Diá rio da Ma nhã.
Esse de po i men to ser vi rá para com ple tar o meu tes te -
mu nho, e para ofe re cer aos se nho res uma vi são mais
abran gen te so bre a im por tân cia do Diá rio da Ma nhã
como for ma dor de opi nião da so ci e da de go i a na. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te. 

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MAURO MIRANDA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:

DOCUMENTO HISTÓRICO

A na tu ral eu fo ria que hoje toma con ta de toda a
equi pe do Diá rio da Ma nhã é mais do que jus ta. Ne -
nhum ve í cu lo de co mu ni ca ção so ci al che ga aos 20
anos de cir cu la ção sem mu i tas di fi cul da des, mas tam -
bém sem me re ci men to e a con sa gra ção po pu lar. A
pró pria His tó ria de Go iás das duas úl ti mas dé ca das
está es cri ta em suas pá gi nas.

Quem co nhe ce o seu pro je to ori gi nal sabe que
Ba tis ta Cus tó dio pen sou gran de ao con ce bê-lo e re a -
li zá-lo com o que ha via de me lhor em ter mos de re -
cur sos hu ma nos na que la épo ca. Su ce dâ neo do
so fri do e he rói co Cin co de Mar ço, o se mi ná rio que vi -
rou len da, o Diá rio da Ma nhã cons ti tu iu uma aca de -
mia de jor na lis mo que, cer ta men te, o his to ri a dor do
fu tu ro iden ti fi ca rá no re co nhe ci men to da re vo lu ção
que pro vo cou em toda a im pren sa go i a na.

Ele veio abrin do ca mi nhos pró pri os, sem ja ma is
se pre o cu par com os ca mi nhos alhe i os. Pro je tou-se no
fu tu ro, con ven ci do e que os tem pos eram che ga dos, e
não por que con si de ras se al gum con cor ren te de tem pos 
ul tra pas sa dos. Foi o pri me i ro diá rio go i a no a cir cu lar nos 
sete dias da se ma na. Mos trou um vi su al novo e atra en -
te, des de a pri me i ra edi ção. Foi tam bém o pri me i ro a cir -
cu lar em co res, a in for ma ti zar sua re da ção e seu par que 

grá fi co, a ter um site na Inter net e, as sim, a ser aces -
sa do, di a ri a men te, no mun do in te i ro. 

Se us es pa ços sem pre es ti ve ram aber tos pa ra
to dos os seg men tos da so ci e da de, in clu si ve os ex clu -
í dos e as mi no ri as re je i ta das. Seu com pro mis so foi
sem pre com a ver da de e com as no bres ca u sas.
Errou al gu mas ve zes por ser uma ins ti tu i ção de ho -
mens fa lí ve is, mas, cons ta ta das as fa lhas, cul ti vou a
hu mil da de ao re co nhe cê-las pu bli ca men te, res ta be -
le cen do pos sí ve is in jus ti ças.

Des de seu mo men to ini ci al, o Diá rio da Ma nhã
tem si do um jor nal sé rio sem ser car ran cu do, ale gre e
fran co, bus can do a iden ti fi ca ção com os an se i os po -
pu la res, crí ti cos e es cla re ce dor quan do ne ces sá rio.
Su as co lu nas nun ca se fe cha ram pa ra o bra do dos
per se gui dos e sua voz se le van tou sem pre, nos mo -
men tos cru ci a is, quan do man te ve o equi lí brio, per mi -
tin do a ma ni fes ta ção de to das as cor ren tes sem que
is so sig ni fi cas se fi car em ci ma do mu ro. Por que tem e
não es con de su as opi niões.

Não é de ho je, nos prin ci pa is ve í cu los de co mu ni -
ca ção so ci al de Bra sí lia, do Rio, de São Pa u lo e de ou tros 
gran des cen tros do Pa ís, exi gen tes e acu ra dos em ter -
mos de pro fis si o na is, pon te i am cen te nas de va lo res que
se ini ci a ram ou ama du re ce ram no Diá rio da Ma nhã.

Uma vez, em 1984, ten ta ram fe char o Diá rio da
Ma nhã e ele res sur giu dos pró pri os es com bros, ma is
iden ti fi ca do ain da com os le i to res que são se us ver -
da de i ros do nos, ma is com pa nhe i ro da de mo cra cia e
da li ber da de. E é as sim que vai con ti nu ar.

O SR. ERNANDES AMORIM  (PPB – RO ) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po es ta Tri bu -
na com o ob je ti vo de cha mar a aten ção des ta Ca sa,
pa ra o gra ve fa to que ocor re ho je nos Esta dos de
Ron dô nia e Ma to Gros so.

Com a ex ten são da Zo na de Tam pão até o Mu ni -
cí pio de Co mo do ro, di vi sa com Ron dô nia, li vre de fe -
bre af to sa, cri a do pe lo Esta do de Ma to Gros so com a
apro va ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, o Esta do de
Ron dô nia es tá sen do se ri a men te le sa do em sua eco -
no mia, po is o que se ob ser va ho je é um con tra ban do
do nos so ga do pa ra Ma to Gros so, que es tá aba ten do
o nos so re ba nho, in clu si ve ma tri zes e no vi lhas.

Tu do is to pro vo ca do pe la ne fas ta Admi nis tra ção
do ex-Go ver na dor Val dir Ra upp, que com sua gang,
des vi a ram ma is de 3 mi lhões de re a is que de ve ria ser
apli ca do na va ci na ção do nos so re ba nho, con tra a fe -
bre af to sa, fa to já por mim aqui de nun ci a do, e a gang
do ex-Go ver na dor Ra upp con ti nua sol ta.

Fato este her da do pelo Go ver na dor BIANCO,
que tem pro cu ra do uma so lu ção para o gra ve qua dro
que se aba teu so bre a nos sa pe cuá ria.
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Os fis ca is do Esta do de Ron dô nia têm re ce bi do
ame a ças de mor tes dos con tra ban dis tas de gado que 
cir cu lam na re gião for te men te ar ma dos, pro vo can do
e ame a çan do as ins ti tu i ções do nos so Esta do.

Em nome da clas se em pre sa ri al de Ron dô nia,
faço um ape lo para que o Se nhor Mi nis tro da Agri cul tu -
ra, de sig ne um fun ci o ná rio de sua con fi an ça para co i bir
esse con tra ban do do nos so re ba nho e que seja dado a
esse ser vi dor con di ções de se gu ran ça atra vés da Po lí -
cia Fe de ral, pois te mos in dí ci os de par ti ci pa ção no es -
que ma de con tra ban do de fun ci o ná ri os pú bli cos fe de ral
e dos Esta dos de Mato Gros so e Ron dô nia.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, é in to le -
rá vel para a so ci e da de, este es ta do de abu so e des -
res pe i to que vi ve mos, au to ri da des e ins ti tu i ções são
ig no ra das e to dos os ti pos de vi o la ções são co me ti -
das aos nos sos có di gos e leis.

Até quan do va mos vi ver no País da im pu ni da -
de? Até quan to as nos sas au to ri da des se rão au to ri -
da des des mo ra li za das ou au to ri da des de brin que do?
Obje tos de sá ti ras e cha co tas de mar gi na is?

Espe ro que este meu ape lo che gue aos ou vi dos 
das au to ri da des com pe ten tes, para que uma pro vi -
dên cia seja to ma da, ou seja, a pri são des ses ban di -
dos, as sim como a pri são da qua dri lha do
ex-Governador RAUPP, que tan to mal ca u sou ao nos -
so povo e ao es ta do de Ron dô nia.

Era o que ti nha a di zer.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te
várias dé ca das, es pe ci al men te a par tir do pós-guerra, o 
Po der Pú bli co Na ci o nal foi for ça do a atu ar em vá ri os se -
to res da eco no mia na ci o nal, su prin do la cu na en tão de i -
xa da pela ini ci a ti va pri va da, que não dis pu nha de ca pi tal 
su fi ci en te para in ves tir em ra mos como a si de rur gia, a
in dús tria pe tro quí mi ca, a na ve ga ção de ca bo ta gem e a
ge ra ção de ener gia elé tri ca, den tre ou tros.

Hoje, quan do es ta mos pró xi mos da ina u gu ra -
ção de um novo mi lê nio, o pa no ra ma é li te ral men te di -
ver so da que le a que nos re fe ri mos.

É no tó rio que o Esta do bra si le i ro não tem como in -
ves tir nos se to res que men ci o na mos – além de mu i tos
ou tros – que mo ti vou a de fla gra ção do pro ces so de pri -
va ti za ções e em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco -
no mia mis ta, que pas sa ram a con fi gu rar um ônus
ex ces si va men te pe sa do para o con tri bu in te bra si le i ro.

Evi den te men te, a mes ma si tu a ção é en fren ta da
pe los Esta dos, que tam bém vêm pro mo ven do a de -
ses ta ti za ção de suas em pre sas.

A pro pó si to, o nos so Esta do do To can tins, des de
sua cri a ção, foi pi o ne i ro nes sa nova abor da gem da

eco no mia na ci o nal, pri va ti zan do, pela pri me i ra vez no 
País, uma em pre sa dis tri bu i do ra de ener gia elé tri ca.

Pois bem, nos so Esta do, para que pos sa de sen vol -
ver-se ple na men te, tem pre men te ne ces si da de de que
pelo me nos cin co usi nas hi dre lé tri cas se jam pri va ti za das,
a fim de as se gu rar in ves ti men tos que po de rão ul tra pas sar
a oito bi lhões de dó la res, além da Fer ro via Nor te-Sul.

Tra ta-se das usi nas de Ser ra Qu e bra da/Ita gua -
tins, Pe i xe, São Sal va dor, Estre i to e Xam bi oá/Ana -
nás, que, so ma das à Usi na Luiz Edu ar do Ma ga lhães,
quan do con clu í das, ge ra rão cin co mil me ga watts de
ener gia elé tri ca.

A Fer ro via Nor te-Sul, obra da re den ção na ci o -
nal, tam bém deve ser pri va ti za da, a fim de tor nar-se
efe ti va men te viá vel, le van do o pro gres so e o de sen -
vol vi men to em seus tri lhos, que se es ten de rão por
mais de dois mil qui lô me tros.

Te mos con vic ção de que o ilus tre Mi nis tro Alci -
des Tá pi as e o Con se lho Na ci o nal de De ses ta ti za ção
exa mi na rão esse jus to ple i to de nos so Esta do com o
in dis pen sá vel cu i da do e aten ção, per mi tin do, com
essa pri va ti za ção, que o To can tins efe ti va men te se
trans for me na qui lo que o Se nhor Pre si den te da Re -
pú bli ca clas si fi cou de “Eldo ra do Bra si le i ro”.

Era o que ti nha a di zer.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no Dia Inter -
na ci o nal da Mu lher, to das nós, par la men ta res bra si le -
i ras, gos ta mos de ocu par a tri bu na para lem brar as
con quis tas do sexo fe mi ni no e cla mar por no vas vi tó ri -
as a se rem al can ça das. É sem pre um mo men to,
mesmo que pas sa ge i ro, para re fle tir mos so bre as de si -
gual da des que ain da per ma ne cem en tre o tra ba lho
mas cu li no e o fe mi ni no, no mun do mo der no. Ine gá vel
que nos úl ti mos cem anos a mu lher ob te ve di re i tos que
lhe eram ne ga dos pelo es pí ri to mas cu li no do mi nan te. 

Ne ces sá rio, po rém, que a par ce ria e a co la bo ra -
ção en tre ho mens e mu lhe res seja tão efi ci en te que
no vos mé to dos de tra ba lho e di fe ren tes par ti ci pa ções
na po lí ti ca nos con du zam a uma so ci e da de mais jus -
ta, mais equâ ni me, onde as opor tu ni da des de tra ba -
lho e os sa lá ri os se jam igua is para to dos.
Infe liz men te, a dis cri mi na ção sa la ri al ain da é um obs -
tá cu lo a ser ven ci do. Não ape nas no Bra sil, mas em
qua se to dos os pa í ses do mun do, a mu lher per ce be
ven ci men tos, em mé dia, 30% me no res do que os do
ho mem, mes mo quan do se tra ta de ser vi ço igual.

Em to das as épo cas, a mu lher di vi diu com o ho -
mem a respon sa bi li da de de pro ver a sua sub sis tên cia.
Arou a ter ra, cu i dou de re ba nhos, con fec ci o nou ves ti men -
tas, fa bri cou uten sí li os do més ti cos, sem que seu tra ba lho
fos se re co nhe ci do. A Re vo lu ção Indus tri al exi giu a pre sen -
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ça de mu lhe res e cri an ças nas fá bri cas, onde fo ram ver go -
nho sa men te ex plo ra das, o que não as im pe diu de re a gir à
in jus ti ça e agir po li ti ca men te. No Tra ta do de Ver sa lhes, as si -
na do em 1919, a mu lher, pela pri me i ra vez, foi be ne fi ci a da
com uma cláu su la que re co men da va sa lá rio igual para
igual tra ba lho, sem dis tin ção de sexo. Uma das pri me i ras
con quis tas da mu lher à qual se de di ca ram as pri me i ras fe -
mi nis tas, foi o di re i to ao voto. De po is des sa vi tó ria, as mu -
lhe res par ti ram em bus ca de igual da de de di re i tos. 

A ho mo ge ne i za ção en tre o tra ba lho mas cu li no e
fe mi ni no, nos úl ti mos tem pos, gra ças à der ru ba da das úl -
ti mas le gis la ções dis cri mi na tó ri as, vem be ne fi ci an do a
mu lher em qua se to dos os as pec tos, fal tan do um, o da
igual da de de sa lá ri os, es pe ci al men te no tra ba lho de me -
nor re mu ne ra ção. Essa, uma dis cri mi na ção a ser ven ci -
da, es pe ci al men te quan do é vi sí vel o cres ci men to da
Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va – PEA fe mi ni na. 

O fe mi nis mo con ven ceu o mun do de que a mu -
lher é tão ca paz quan to o ho mem no cam po pro fis si o -
nal. A pre sen ça da mu lher nas ins ti tu i ções po lí ti cas
tem o dom de fe mi ni zar o tra ba lho. A mu lher cos tu ma
dar mais aten ção às ne ces si da des da po bre za e seu
tra ba lho é trans pa ren te. A glo ba li za ção, que avan ça a
pas sos lar gos, é a prin ci pal res pon sá vel pela po bre -
za, pelo de sem pre go e pela ex clu são so ci al. E tudo
isso re cai com ma i or im pac to so bre as mu lhe res, que, 
para su pe rar a cri se e le var co mi da para casa, aca -
bam se su je i tan do a em pre gos sub-remunerados. 

Em re cen te tra balho, Mu lhe res la ti no-americanas
em ci fras, a so ció lo ga chi le na Te re sa Valdès che gou a in -
te res san tes con clu sões, en tre elas o fato de que a cri se
eco nô mi ca dos anos 80 tem sido su pe ra da com base no
apor te das mu lhe res. E acres cen ta: “Qu an do o Esta do se
re ti ra, aí es tão as mu lhe res bus can do, ao cus to que for,
uma sa í da. Por um man da to cul tu ral, a mu lher não de i xa
de apo i ar seus fi lhos. A ma ter ni da de con ti nua sen do o
mo tor da trans for ma ção”. Daí a ne ces si da de de ir à luta,
com qual quer tipo de tra ba lho, a fim de pro te ger a fa mí lia
da mi sé ria e da po bre za. E con clui: “(...) va mos para o con -
ce i to de que não exis ti rá real de mo cra cia en quan to a mu -
lher não es ti ver in cor po ra da à to ma da de de ci sões”. 

O po der de co mu ni ca ção da mu lher, o sen ti do
do de ver, a vi são sin gu lar da re a li da de atu al dão à
mu lher uma con cep ção hu ma nís ti ca da po lí ti ca.
Como são sub je ti vas, são me nos cal cu lis tas. Como
so frem a po bre za, dão me nos im por tân cia ao di nhe i ro.
Mu i tas ve zes são mais du ras que os ho mens, por que a 
elas foi ár dua a as cen são po lí ti ca. A fe mi ni za ção da
po lí ti ca dá um equi lí brio ma i or às to ma das de de ci são.
Os pa í ses nór di cos já per ce be ram esse fato e a Su é -
cia, por exem plo, tem um go ver no to tal men te pa ri tá rio.
Na No ru e ga, Di na mar ca, Fin lân dia, e tam bém nos Pa í -

ses Ba i xos, as mu lhe res já ocu pam mais de 30% dos
as sen tos no Par la men to e nos Mi nis té ri os.

Nos de ma is pa í ses, porém, é de fi ci en te a pre sen -
ça fe mi ni na no mun do po lí ti co. As mu lhe res ocu pam, em
mé dia, 10% dos lu ga res nos par la men tos e 6% das po si -
ções nos mi nis té ri os. A Fran ça só con se guiu ul tra pas sar
os 10% de mu lhe res no Par la men to nas ele i ções de
1997, em bo ra na que le país o nú me ro de mu lhe res em
pos tos exe cu ti vos seja sig ni fi ca ti vo. No go ver no Li o nel
Jos pin, na mes ma épo ca, 30% dos car gos do pri me i ro
es ca lão fo ram ocu pa dos por mu lhe res: cin co mi nis tras,
uma mi nis tra de le ga da, duas se cre tá ri as de Esta do. 

As ele i ções in gle sas de 1997 le va ram à Câ ma ra
dos Co muns 120 mu lhe res, a ma i o ria do Par ti do Tra -
ba lhis ta que, há mu i tos anos, vem lu tan do por ma i or
re pre sen ta ção fe mi ni na no Par la men to in glês. A per -
cen ta gem fe mi ni na de 18,2% con cre ti zou uma ima -
gem du ra dou ra e po de ro sa do novo Par la men to. Em
1998, as mu lhe res ame ri ca nas con se gui ram ocu par
62 ca de i ras no Con gres so, ou seja, 11,6%, sen do 9%
dos lu ga res no Se na do e 12,2% na Câ ma ra. 

No Bra sil, te mos uma si tu a ção se me lhan te: 9%
do Con gres so é for ma do por mu lhe res, sen do 33 De -
pu ta das e 6 Se na do ras. Mes mo 47,9% do ele i to ra do
bra si le i ro sen do cons ti tu í do por mu lhe res, par ca é a
sua re pre sen ta ção le gis la ti va. A lei de co tas não foi de 
gran de va lia, pois al guns par ti dos não con se gui ram
se quer pre en cher o nú me ro de va gas des ti na do às
mu lhe res. E, mu i tas ve zes, a mu lher luta so zi nha, pois 
de seu par ti do não fa zem par te os te mas que mais
afe tam sua vida, como, por exem plo, a sa ú de da mu -
lher, sa lá ri os igua is para igua is fun ções e com ba te a
qual quer tipo de dis cri mi na ção con tra a mu lher. 

Não há como es que cer a im por tân cia de al gu -
mas mu lhe res que ocu pa ram car gos de che fia no
mun do po lí ti co: Mary Ro bin son, na Irlan da; Vig dis
Finn bo ga dot tir, na Islân dia; a “Dama de Fer ro”, Mar -
ga ret Tat cher, na Ingla ter ra; Indi ra Gand hi, na Índia;
Be na zir Bhut to, no Pa quis tão; Tan su Cil ler na Tur quia;
Gol da Meir, em Isra el; Han na Su cho ka, na Po lô nia;
Kim Camp bell, no Ca na dá; Gro Har lem Brund tland,
na No ru e ga; Kha le da Zia, em Ban gla desh; Vi o le ta
Cha mor ro, na Ni ca rá gua; Mary Eu gê nia Char les, na
Re pú bli ca Do mi ni ca na; Ma ria Li be ria Pe ters, nas
Anti lhas Ho lan de sas. To das elas ti ve ram um sig ni fi ca -
do de ci si vo na con du ção dos pro ble mas na ci o na is. 

No Br asil, es ta mos per den do con quis tas da luta de -
mo crá ti ca. O atu al Go ver no ex clu iu as mu lhe res de seus
qua dros, e a fa lên cia de po lí ti cas pú bli cas, a que da do va lor
real dos sa lá ri os, a de gra da ção das con di ções so ci a is atin -
gem, evi den te men te, com ma i or for ça, as mu lhe res. Mas
uma es pe ran ça está se abrin do. Quem sabe meu par ti do
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não con se gui rá le var à Pre si dên cia da Re pú bli ca, nas pró -
xi mas ele i ções, uma mu lher, Ro se a na Sar ney, Go ver na do -
ra do Ma ra nhão, cujo ín di ce de po pu la ri da de con ti nua alto
no seu se gun do go ver no? Ro se a na tem mos tra do como
ser mu lher e po lí ti ca ao mes mo tem po. Avó aos 46 anos,
nun ca aban do nou os afa ze res do més ti cos e con se guiu,
com êxi to sur pre en den te, fa zer cres cer a eco no mia de seu
Esta do em 13% no ano de 1997, qua se qua tro ve zes a mé -
dia na ci o nal. Com a in de pen dên cia que lhe é ca rac te rís ti ca, 
lan çou o sa lá rio mí ni mo de US$100 no Ma ra nhão a par tir
de maio, for çan do o Go ver no Fe de ral a re ver po si ção re tró -
gra da que vem ado tan do há tan to tem po. 

Temos cer te za de que um fe mi nis mo mais fe mi -
ni no está se im plan tan do em todo o mun do mo der no. A 
mu lher está re to man do o pa pel que ori gi nal men te lhe
ca bia, de po is de ter con quis ta do seu lu gar no mun do.
Ho mem e mu lher são igua is pe ran te a lei. Mas di fe ren -
tes em mu i tos as pec tos. A mu lher dá a vida, e do po der 
de ge rar de ri va todo o res to. A mu lher quer ser ob je to
do amor e quer ser do a do ra de amor, pois só o amor
su pe ra to dos os obs tá cu los. É a prin ci pal res pon sá vel
pela cri a ção da pro le. É ca paz de se dar in te i ra men te
aos que ama. É ela que in flu en ci a rá, de ma ne i ra de ci -
si va, os ho mens e mu lhe res de ama nhã. A ela cabe a
tran qüi li da de fa mi li ar, o es ta be le ci men to de um cli ma
afe ti vo e amo ro so den tro do lar, a im plan ta ção de ra í -
zes que, mais tar de, fru ti fi quem na que les que se rão
res pon sá ve is pela con du ção dos pro ble mas mun di a is.
Só a sen si bi li da de fe mi ni na é ca paz de man ter a in te -
gri da de mo ral e éti ca de uma fa mí lia.

Por isso a mu lher no tra ba lho en ri que ce o am bi -
en te. Tor na mais hu ma nas as re la ções pro fis si o na is.
A mu lher tem ca pa ci da de de se afir mar fora de casa,
pela sua com pe tên cia e pe las pe cu li a ri da des fe mi ni -
nas que mo de lam a sua per so na li da de. A ver sa ti li da -
de fe mi ni na é um fato in con tes tá vel. Sua
ge ne ro si da de, ex pe riên cia, sen sa tez, sen si bi li da de
fa ci li tam o seu tra ba lho den tro e fora do lar. Sua res -
pon sa bi li da de vai além das qua tro pa re des do lar.
Hoje, ela tra ba lha, ela luta, ela dis cu te, ela par ti ci pa,
ela tem cons ciên cia ple na de sua im por tân cia na so ci -
e da de. Um fe mi nis mo mais fe mi ni no, com a mu lher
as su min do co ra jo sa men te seu pa pel em to das as fa -
ses de sua vida e da vida de seu País é o que se de se -
ja e, es tou cer ta, este ca mi nho é o que está sen do
tri lha do pe las mu lhe res de todo o mun do mo der no. 

Mu i to obri ga da.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (PT – RJ) – “As al -
mas, como os cor pos, tam bém po dem mor rer de
fome. Qu e re mos pão, mas tam bém que re mos ro sas”.
(Te ce lãs de Mas sa chu setts)

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais um
8 de mar ço, Dia Inter na ci o nal da Mu lher, é co me mo -
ra do em todo o Bra sil. De ba tes, ma ni fes ta ções, mú si -
ca, dis cur sos, ca mi nha das, po e si as, de nún ci as. De
tudo um pou co. Mais uma vez, cons ta ta-se a dis tân cia 
en tre o dis cur so de va lo ri za ção da mu lher e as con di -
ções con cre tas para que isso acon te ça. 

A his tó ria do 8 de mar ço co me ça em 1857, quan do 
ope rá ri as têx te is (as te ce lãs) mor re ram que i ma das em
Nova Ior que, por que lu ta vam pela re du ção da jor na da de 
tra ba lho. Des de en tão, a luta das mu lhe res tem sido co ti -
di a na, con tra a opres são vi ven ci a da na vida, no tra ba lho,
nos es pa ços pú bli cos e pri va dos. Então, o Dia 8 de Mar -
ço foi ins ti tu í do em 1910, em ho me na gem às ope rá ri as
que mor re ram, como um dia de luta. Hoje, de vi do ao au -
men to de ex clu são so ci al pro vo ca da pe las po lí ti cas ne o li -
be ra is, to dos os dias tem sido dia de luta para mu lhe res
que vi vem a ex clu são, o de sem pre go, a re ti ra da de di re i -
tos so ci a is, ar ro cho sa la ri al e a fal ta de qua li da de e con di -
ções de uma vida dig na.

É bom res sal tar que, nes te mo men to con jun tu -
ral, ho mens e mu lhe res es tão em pé de igual da de,
pe lo me nos no que se re fe re à lu ta con tra as pés si -
mas con di ções de vi da.

A si tu a ção das mu lhe res ao lon go da his tó ria é
per me a da pe la dis cri mi na ção. A Co mis são Na ci o nal
so bre a Mu lher Tra ba lha do ra da CUT, res sal ta que:

As mu lhe res que em 1857 lu ta vam pe la re du ção 
da jor na da de tra ba lho, ho je, além de tra ba lhar em
mé dia, o mes mo tem po que os ho mens, re ce bem até
40% do to tal de seu sa lá rio pa ra de sem pe nhar a mes -
ma fun ção.

A ta xa de de sem pre go pa ra as mu lhe res é ma i or 
em re la ção aos ho mens

Os pos tos de tra ba lho ocu pa dos pe las mu lhe -
res, com au men to sig ni fi ca ti vo, prin ci pal men te a par tir 
da dé ca da de 80, são os ma is des qua li fi ca dos.

Os di re i tos so ci a is con quis ta dos com a lu ta das
mu lhe res, co mo por exem plo, o sa lá rio ma ter ni da de, es -
tá cor ren do ris co de ser re du zi do.

As mu lhe res, prin ci pal men te de ba i xa ren da es -
tão mor ren do con ta mi na das pe lo Ví rus da AIDS, por
fal ta de uma po lí ti ca de pre ven ção.

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de, 10%
do to tal de abor tos pra ti ca dos em to do o mun do cor res -
pon dem ao Bra sil, sig ni fi can do que mi lha res de mu lhe res 
mor rem, por não ter um po lí ti ca pú bli ca de qua li da de que
lhe as se gu re a vi da.

MARÇO   2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 383



Por tan to, dan do con ti nu i da de à his tó ri ca tra je tó ria
de lu ta das mu lhe res, a Co mis são da Mu lher Tra ba lha -
do ra da CUT con vo ca to das pa ra con ti nu ar lu tan do:

Con tra as po lí ti cas ne o li be ra is 

Con tra o de sem pre go, pe la re du ção da jor na da
de tra ba lho, sem re du ção de sa lá rio

Pe lo com ba te à vi o lên cia con tra as mu lhe res

Pe la ga ran tia de ser vi ços pú bli cos de qua li da de, 
co mo cre ches, es co la, sa ú de, 

Con tra as re for mas de FHC – Pre vi dên cia e
Admi nis tra ti va.

Pe la pa ter ni da de res pon sá vel

Pe la cri a ção de me ca nis mos que as se gu rem a
par ti ci pa ção eqüi ta ti va de mu lhe res nos pro ces so de
ge ra ção de em pre go e ren da, co mo for ma de com ba -
ter a po bre za no Bra sil, ma jo ri ta ri a men te fe mi ni na

Pe la ga ran tia de opor tu ni da de de aces so das
mu lhe res a to dos os ní ve is de edu ca ção e seu ca rá ter 
não dis cri mi na tó rio

Pe la im ple men ta ção de po lí ti cas go ver na men ta -
is na área da sa ú de que pos sam aten der às mu lhe res
em to das as fa ses de seu ci clo vi tal, com ên fa se no
res pe i to aos di re i tos re pro du ti vos e sa ú de no tra ba lho

Pe la ado ção de me ca nis mos de ações afir ma ti vas 
que es ti mu lem a re pre sen ta ção pa ri tá ria de ho mens e
mu lhe res nas ins tân ci as de de li be ra ção e de de ci são,
es pe ci al men te po lí ti cas.

Sr. Pre si den te, há al gu mas se ma nas, co men -
tan do a en tra da do ano 2000 em sua co lu na nos jor -
na is, o cro nis ta Luís Fer nan do Ve rís si mo di zia que,
en tre to dos os gru pos so ci a is su bal ter nos do mun -
do, o das mu lhe res foi o que mais ob te ve con quis tas 
du ran te o sé cu lo vin te

De fa to, a si tu a ção das mu lhe res, pe lo me nos no
Oci den te, apre sen tou re la ti vo pro gres so. Ain da as sim, é
lon go o ca mi nho a per cor rer, tan to pa ra as mu lhe res
quan to pa ra ne gros, ín di os e po bres em ge ral, no con tex -
to in ter no do nos so Pa ís e no con tex to mun di al, ca rac te ri -
za dos, nes te mo men to his tó ri co, pe lo au men to ve loz das
de si gual da des so ci a is e en tre as na ções.

As mu lhe res sa í ram do con fi na men to do lar e
con quis ta ram a rua, no sen ti do de se rem li vres e res -
pon sá ve is por seu des ti no. Cons ti tu em, ho je, cer ca de 
qua ren ta por cen to da po pu la ção bra si le i ra ocu pa da,
fra ção que vem cres cen do, em es pe ci al no se tor ter -
ciá rio da eco no mia. Ape sar des sa ten dên cia, o de -
sem pre go ca u sa do pe la atu al cri se eco nô mi ca atin ge

ma is as mu lhe res do que os ho mens, se gun do os
da dos da ma is re cen te Pes qui sa Na ci o nal por Amos -
tra gem de Do mi cí li os — PNAD, de 1998.

Um dos fa to res que mais vêm fa vo re cen do a en -
tra da em van ta gem com pe ti ti va das mu lhe res no mer -
ca do de tra ba lho é a es co la ri da de. E o re sul ta do des te
fe nô me no pode ser ates ta do em re por ta gem pu bli ca -
da no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, que re ve lou um
dado sur pre en den te: a pes qui sa ci en tí fi ca no Bra sil
está se tor nan do um do mí nio fe mi ni no. De acor do com
as in for ma ções das ins ti tu i ções de pes qui sas, dos ci -
en tis tas de ida de aba i xo dos trin ta anos, mais de me ta -
de são mu lhe res; na fa i xa dos ci en tis tas aba i xo dos 25
anos, esse per cen tu al já sobe para 65 por cen to!

Não po de mos es que cer a re a li da de: isto tal vez
ocor ra pela ba i xa va lo ri za ção pro fis si o nal da pes qui sa ci -
en tí fi ca em nos so País. Ba i xa va lo ri za ção que é re sul tan -
te de uma po lí ti ca go ver na men tal de di ca da ao
des man te la men to da in dús tria na ci o nal e da uni ver si da -
de pú bli ca, de tudo o que sig ni fi ca au to no mia na ci o nal
fr ente ao po der do ca pi tal es pe cu la ti vo es tran ge i ro.

Com efe i to, em bo ra as mu lhe res já ocu pem uma
par ce la im por tan te dos pos tos de tra ba lho, e até mes mo
dos car gos de di re ção, elas con ti nu am a ocu par po si ções 
so ci al men te me nos va lo ri za das e, ain da pi or, re ce ber re -
mu ne ra ção me nor mes mo quan do re a li zam as mes mas
ta re fas que se us co le gas do se xo mas cu li no.  

O ma i or in dí cio, po rém, de que há mu i to ca mi -
nho a per cor rer no sen ti do da igual da de en tre ho -
mens e mu lhe res no Bra sil es tá aqui mes mo, no
Con gres so Na ci o nal. Co mo é pos sí vel que as mu lhe -
res se jam so men te 28, dos 513 De pu ta dos Fe de ra is,
e se is, dos 81 Se na do res? Isto é, me nos de se is por
cen to (6%) dos par la men ta res fe de ra is? Nem vou
com pa rar es se nú me ro ao dos pa í ses es can di na vos,
to dos com par ti ci pa ção fe mi ni na nos par la men tos
aci ma dos 35 por cen to. Fa la rei de um pa ís mu i to se -
me lhan te ao nos so, Cu ba, em cu ja Assem bléia Na ci -
o nal as mu lhe res ocu pam 28 por cen to das ca de i ras.
Fa la rei dos ir mãos ma is po bres da Co mu ni da de dos
Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa, co mo Ango la e São
To mé e Prín ci pe, que tam bém têm, em se us par la -
men tos, uma fra ção bem ma i or do que a nos sa de
mu lhe res.

E o que di zer do fato de que, das 27 Uni da des da
Fe de ra ção, ape nas uma, o Ma ra nhão, es te ja nes ta le gis -
la tu ra sob o co man do de uma mu lher? Isso re pre sen ta
não mais que 3,7 por cen to, o que é me nos ain da que o
ín di ce do Par la men to. Não obs tan te sua ine gá vel vo ca -
ção po lí ti ca, não po de mos per der de vis ta a re a li da de: a
Go ver na do ra do Ma ra nhão, Ro se a na Sar ney, tem como
pa dri nho po lí ti co nada me nos que seu pró prio pai, Se na -
dor Sar ney, ex-presidente da Re pú bli ca.
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No en tan to, em pes qui sa de opi nião con du zi da re -
cen te men te pelo Insti tu to Vox Po pu li, as pes so as afir ma -
ram, em gran de ma i o ria, con si de rar as mu lhe res mais
com pe ten tes, con fiá ve is, ho nes tas, ca pa zes, fir mes e
res pon sá ve is que os ho mens, com acen tu a da di fe ren ça
nos que si tos de ho nes ti da de e con fi a bi li da de. Mais ain -
da: oi ten ta por cen to dos en tre vis ta dos dis se ram que vo -
ta ri am, sem pro ble mas, em uma mu lher para a
Pre fe i tu ra, para o Go ver no Esta du al, para o Se na do ou
para a Pre si dên cia da Re pú bli ca.

Tudo mu i to bom, mas… onde es ta rão as mu lhe -
res que essa gen te se mos tra tão dis pos ta a ele ger?
Como é que pode se rem elas con si de ra das com pe -
ten tes e con fiá ve is mas se se guem, ao mes mo tem -
po, man ti das lon ge do po der po lí ti co? Por que será
que essa dis po si ção não se tra duz em um nú me ro
ma i or de mu lhe res re al men te ele i tas?

As ra zões co me çam na des mo ti va ção e des mo bi li -
za ção de mu i tas mu lhe res, que pa re cem des crer do po -
ten ci al de mu dan ça da atu a ção po lí ti ca. Con ti nua nos
pró pri os par ti dos po lí ti cos, on de, mu i tas ve zes, não lhes
são con ce di dos os es pa ços pa ra cres cer na par ti ci pa ção 
na di re ção par ti dá ria e em de ci sões de pla ta for ma. É
pos sí vel que es sas mes mas pes so as que afir ma ram que 
vo ta ri am em mu lhe res, ao che gar à ur na sim ples men te
to mem o ca mi nho ma is cô mo do de es co lher um no me
co nhe ci do, de um po lí ti co tra di ci o nal.

Um ca mi nho se ria o es ta be le ci men to de co tas,
pa ra ca da par ti do ou co li ga ção, re ser va das a mu lhe -
res nas cha pas de can di da tos a ele i ções pro por ci o na -
is, co mo o Par ti do dos Tra ba lha do res vem bus can do
fa zer des de 1996. Isso, cla ro, não se rá su fi ci en te se
as mu lhe res não par ti ci pa rem di re ta e ati va men te na
vi da par ti dá ria, o que le va rá par ti dos e co li ga ções a
lis tar mu lhe res só pa ra cons tar, sem que re pre sen tem 
de ter mi na das li nhas ou gru pos den tro do par ti do.

A mu lhe res con ti nu am a ser ví ti mas da in di fe -
ren ça do po der pú bli co quan to às su as ne ces si da des. 
Não é pos sí vel, por exem plo, que o Bra sil con ti nue a
fi gu rar en tre os pa í ses da Amé ri ca La ti na com os ma -
is al tos ín di ces de mor ta li da de ma ter na, com 200
mor tes de mães pa ra ca da 100 mil cri an ças nas ci das
vi vas. Se ti vés se mos ma is mu lhe res na ad mi nis tra ção 
pú bli ca e no Po der Le gis la ti vo, te nho cer te za de que
as co i sas não con ti nu a ri am as sim.

Nes te Dia Inter na ci o nal da Mu lher, que ro pres tar
mi nha so li da ri e da de e ao mes mo tem po, res sal tar que,
mes mo na Fin lân dia, pa ís que ele geu, no iní cio de fe ve -
re i ro, a pri me i ra mu lher à Pre si dên cia da Re pú bli ca, as
mu lhe res con ti nu am a ter, em mé dia, sa lá ri os 20 por
cen to in fe ri o res aos dos ho mens, ape sar de to das as le -
is de pa ri da de que lá vi go ram, ape sar das mul tas, das
co tas e da vi gi lân cia es ta tís ti ca do go ver no.

Aqui mes mo no Bra sil, ti ve mos re cen te men te
um exem plo de in sul to ab sur do à dig ni da de da mu lher 
quan do, jul gan do uma ação da atriz Ma i tê Pro en ça
con tra um jor nal ca ri o ca por es te ha ver pu bli ca do,
sem au to ri za ção, fo to gra fi as de la ti ra das com ex clu si -
vi da de pa ra a re vis ta Play boy, os de sem bar ga do res
con ce de ram so men te a in de ni za ção re fe ren te aos
da nos pa tri mo ni a is, ne gan do aque la re fe ren te aos
da nos mo ra is. Em seu acór dão, o re la tor, de sem bar -
ga dor Wil son Mar ques, es cre veu, com to da a des fa -
ça tez: “só mu lher fe ia po de se sen tir hu mi lha da,
cons tran gi da, ve xa da em ver seu cor po des nu do es -
tam pa do em jor na is ou em re vis tas; as bo ni tas não”.

Sr. Pre si den te, apro ve i to a opor tu ni da de pa ra
re gis trar a re a li za ção do XIII Encon tro Na ci o nal Fe mi -
nis ta, em João Pes soa, no pe río do de 26 a 30 de abril. 
500 anos de Bra sil eqüi va lem a 500 anos de do mi na -
ção e es se é o te ma cen tral do Encon tro. É a opor tu ni -
da de de re fle tir so bre o pas sa do e pen sar os no vos
ru mos do mo vi men to fe mi nis ta bra si le i ro. 

É im por tan te re gis trar, ain da, a Mar cha Mun di al
de Mu lhe res, que se re a li za rá em ou tu bro do cor ren te
ano. É uma ini ci a ti va do Mo vi men to Fe mi nis ta do Ca -
na dá e te ve ori gem em 1995, quan do cer ca de 850
com pa nhe i ras ca mi nha ram du ran te dez di as. No per -
cur so dis tri bu í ram “Pães e Ro sas”, com o ob je ti vo de
re for çar a so li da ri e da de en tre as mu lhe res mun di al -
men te e de nun ci ar a po bre za. Além dis so, apre sen ta -
ram uma sé rie de pro pos tas com a fi na li da de de
com ba ter a mi sé ria. Fo ram re cep ci o na das por 15 mil
pes so as de to das as par tes do mun do, in clu si ve do
Bra sil.

Des de en tão, a ini ci a ti va vem sen do di fun di da
mun do afo ra por vá ri os gru pos e mo vi men tos não-go ver -
na men ta is. A idéia vem sen do, aos pou cos, as su mi da
pe los mo vi men tos sin di ca is, fe mi nis tas; com o ob je ti vo de 
de nun ci ar a mi sé ria e a opres são se xis ta.

No Bra sil, a Co or de na ção da Mar cha é com pos -
ta por: Co mis são Na ci o nal da Mu lher Tra ba lha do ra da 
CUT, SOF, Ca tó li cas pe lo di re i to à de ci dir, Se cre ta ria
de Mu lhe res do PT , Mu lhe res da CMP, União de Mu -
lhe res de SP, UBM e CNB-CUT.

Os ei xos na ci o na is de in ter ven ção po lí ti ca da
Mar cha são:

Rup tu ra com o Sis te ma Ca pi ta lis ta (Ne o li be ral);
Rup tu ra com o FMI;
Não pa ga men to da dí vi da ex ter na;
Re for ma Agrá ria;
Edu ca ção;
Sa ú de;
Tra ba lho;
Meio Ambi en te ;
Au to de ter mi na ção das mu lhe res;
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Li ber ta ção e eman ci pa ção das mu lhe res.

Sr. Pre si den te, “a du pla jor na da de tra ba lho, o
con ser va do ris mo em re la ção ao pa pel fe mi ni no na,
en tre ou tros, são al guns dos fa to res que di fi cul ta vam
a par ti ci pa ção das mu lhe res. Por tan to, pre ci sa mos
re co nhe cer a di men são dis cri mi na do ra e ex plo ra do ra
da so ci e da de ca pi ta lis ta e ‘as su mir a luta das mu lhe -
res como par te da luta de clas ses’”.

A re mo ção de to dos os obs tá cu los ori gi na dos
pelo pre con ce i to e dis cri mi na ção é um ca mi nho lon -
go, é cer to, mas tam bém é ver da de que cada pas so
vale a pena ser dado. Por isso, es tou en ga ja do na luta
pela igual da de real da mu lher di an te da lei e das prá ti -
cas so ci a is em nos so País.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Uni ver si da de
Fe de ral de Ju iz de Fo ra es tá ofe re cen do, de ho je até o 
fi nal des ta se ma na, um cur so de pre pa ra ção pa ra
pré-can di da tos a Ve re a dor, de no mi na do “Re pre sen -
ta ção e Ci da da nia”, uma ini ci a ti va pou co co mum no
Pa ís e de cu jo pro gra ma cons tam ma té ri as li ga das ao
Pla ne ja men to Orça men tá rio e Fi nan ças Pú bli cas, in -
clu si ve a res pe i to da no va Lei de Res pon sa bi li da de
Fis cal, já apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos e, no
mo men to, em cur so no Se na do Fe de ral.

Além dis so, de le cons tam au las so bre os Di re i -
tos Fun da men ta is e o Pa pel das Câ ma ras Mu ni ci pa is
na De mo cra cia Bra si le i ra, in clu in do a de mo cra cia
par ti ci pa ti va, com o exem plo de Be lo Ho ri zon te e de
ou tros mu ni cí pi os mi ne i ros.

O mí ni mo que se po de di zer so bre es se Cur so é
que a Uni ver sid de Fe de ral de Ju iz de Fo ra de mons tra
es tar aten ta à evo lu ção dos tem pos, ao se vol tan do
pa ra as co mu ni da des em que se acha in se ri da, nu ma
in te gra ção sa u dá vel 

As ins ti tu i ções que so bre vi vem e pe re ni zam seu 
no me são, co mo sa be mos, as que, no es co ar do tem -
po, não se li mi tam às ati vi da des que lhe de ram ori -
gem, nem fi cam in di fe ren te às trans for ma ções de um
mun do em per ma nen te mu ta ção. 

Fa ço ho je es sas ob ser va ções pa ra, com or gu -
lho, men ci o nar o no me de uma gran de ins ti tu i ção de
en si no su pe ri or e de pes qui sa, que nes te ano vai
com ple tar 40 anos de exis tên cia, mas com ra í zes
cen te ná ri as: fa lo da Uni ver si da de Fe de ral de Ju iz de
Fo ra, cen tro de ex ce lên cia em edu ca ção, plan ta da no
triân gu lo for ma do pe las três ma i o res Ca pi ta is bra si le i -
ras, São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro e Be lo Ho ri zon te.

Nos sa Uni ver si da de da Zona da Mata, que, há
mais de um sé cu lo, ino vou o en si no da Enge nha ria
Ci vil e Ele tro téc ni ca no País, vem dan do su ces si vas
de mons tra ções de que evo lui e acom pa nha a mo der -

ni da de, como, por exem plo, está ocor ren do, esta se -
ma na, com o lan ça men to do cur so a que me re fe ri,
ofe re ci do à co mu ni da de da re gião: o Cur so de Ve re a -
do res, ini ci a ti va mu i to ben vin da num ano em que te re -
mos ele i ções mu ni ci pa is em todo o País.

Lan ça do pelo Cen tro de Pes qui sas So ci a is, o
Cur so de Ve re a do res, se gun do es tou in for ma do, “su -
pe rou as me lho res ex pec ta ti vas de seus ide a li za do -
res”, atra in do mais de 300 ma trí cu las.

Tra ta-se de um cur so de cur ta du ra ção, prá ti co e 
ob je ti vo, mas, sem dú vi da, ex tre ma men te opor tu no
nes ta fase em que vão vi go rar no Bra sil no vas re gras
para as Pre fe i tu ras e Câ ma ras Mu ni ci pa is, com a
apro va ção da Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.

Essa é ape nas uma das ini ci a ti vas da Uni ver si -
da de Fe de ral de Juiz de Fora, sem pre uma mo de lar
ins ti tu i ção, com três Insti tu tos Bá si cos: de Ciên ci as
Exa tas, de Ciên ci as Bi o ló gi cas e de Ciên ci as Hu ma -
nas, em tor no dos qua is fun ci o nam 11 fa cul da des,
ofe re cen do 27 cur sos de gra du a ção, 26 de es pe ci a li -
za ção e 8 de Mes tra do, além de uma Fa cul da de de
Edu ca ção, de uma Co lé gio de Apli ca ção e de um Co -
lé gio Téc ni co Uni ver si tá rio.

Em seu cam pus de 1 mi lhão e 300 mil me tros
qua dra dos no ba ir ro de Mar te los, es tu dam re gu lar men -
te na UFJF 7.535 alu nos de gra du a ção, 2.400 de 1º e 2º
gra us, 159 de es pe ci a li za ção e 158 de Mes tra do.

Dis põe ain da a Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de
Fora de um Hos pi tal Uni ver si tá rio, com 10 mil aten di -
men tos por mês, além de clí ni cas odon to ló gi cas com
aten di men to para 4 mil pes so as.

A UFJF é uma des sas mo der nas ins ti tu i ções
que olham para fren te. Por isso, ao mes mo tem po em
que abre suas sa las de au las para pre pa rar os ci da -
dãos que as pi ram uma ini ci a ção na vida po lí ti ca,
como é o caso do Cur so de Ve re a do res, tam bém pro -
cu ra se apri mo rar para os de sa fi os do sé cu lo XXI. 

Com esse pen sa men to, a UFJF nes te mo men to
lan ça- se a uma ar ro ja da ini ci a ti va na área de en si -
no, pes qui sa e ex ten são, de sen vol ven do qua se 600 
pro je tos em par ce ria com a so ci e da de, como ocor re 
com o Cen tro de Bi o lo gia da Re pro du ção e com o
Cen tro Re gi o nal de Ino va ção e Trans fe rên cia de
Tec no lo gia.

Sa ú do, pois, essa mo der na ins ti tu i ção de en si no 
de Juiz de Fora, nes te ano em que vai com ple ta 40
anos de exis tên cia como Uni ver si da de Fe de ral, cri a -
da por de cre to do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek,
em 1960, com meus cum pri men tos a sua Re i to ra,
Pro fes so ra Ma ria Mar ga ri da Mar tins Sa lo mão, a to -
dos os seus pro fes so res, fun ci o ná ri os e alu nos.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra -
ba lhos, lem bran do as 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, a
re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 4, DE 2000
(Vo ta ção no mi nal)

Ter ce i ro e úl ti mo dia de dis cus são, em se gun do
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 4, de
2000 (nº 85/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), de ini ci a ti -
va do Pre si den te da Re pú bli ca, que acres cen ta o art. 76 
ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as
(DRU – Des vin cu la ção de Re ce i tas da União), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 48, 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 Lú cio Alcân ta ra, com vo tos con trá ri os dos
Se na do res Jef fer son Pe res, Ro ber to Fre i re, Antô nio
Car los Va la da res e Car los Wil son, e, em se pa ra do,
con trá rio, do Se na dor José Edu ar do Du tra.

– 2 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 24, DE 1999
(Vo ta ção no mi nal)

Qu in to e úl ti mo dia de dis cus são, em pri me i ro tur no,
da Propos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 24, de 1999,
ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que dá nova re da ção à alí nea “c” do in ci so I
do art. 12 da Cons ti tu i ção Fe de ral  (na ci o na li da de bra -
si le i ra) , ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 849, de 1999, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Amir Lan do.

– 3 –
PARECER Nº 109, DE 2000

(Esco lha de Au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 109,
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 Ro meu Tuma, so bre
a Men sa gem nº 75, de 2000 (nº 188/2000, na ori gem), 
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li -
be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ari el Ro cha
de Cun to, para exer cer o car go de Di re tor-Geral da
Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia.

– 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 57, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 57, de 1999 (nº 669/98, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são
da Rá dio Cul tu ra de Po ços de Cal das Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de 
de Po ços de Cal das, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 548, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Luiz Otá vio,
com abs ten ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

– 5 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 79, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to

Le gis la ti vo nº 79, de 1999 (nº 671/98, na Câ ma ra dos De -
pu ta dos), que apro va o ato que re no va a con ces são ou tor -
ga da à Fun da ção de De sen vol vi men to de Pi cuí – Fun de pi 
pa ra ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on da mé -
dia na ci da de de Pi cuí, Esta do da Pa ra í ba, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 549, de 1999, da Co -
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ney Su as su -
na, com abs ten ção do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – Está
en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 24 
mi nu tos.)

ATA DA 4º SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2000

(Pu bli ca da no DSF, de 24 de fe ve re i ro de 2000.)

RETIFICAÇÃO
À página nº 03371, 2ª co lu na, na le i tu ra de Avi -

sos de Mi nis tro de Esta do,

Onde se lê:
Nº 235/2000, de 11 de no vem bro úl ti mo, do Mi -

nis tro de Esta do do Tra ba lho e Empre go, in for man do
a im pos si bi li da de da res pos ta ao Re que ri men to nº
559, de 1999, da Co mis são de Assun tos So ci a is, ten -
do ten do em vis ta que os Con se lhos de fis ca li za ção
do exer cí cio de pro fis sões re gu la men ta das não são
sus ce tí ve is de su per vi são mi nis te ri al.

Le ia-se:
Nº 235/99, de 11 de no vem bro úl ti mo, do Mi nis -

tro de Esta do do Tra ba lho e Empre go, in for man do a
im pos si bi li da de da res pos ta ao Re que ri men to nº 559, 
de 1999, da Co mis são de Assun tos So ci a is, ten do em 
vis ta que os Con se lhos de fis ca li za ção do exer cí cio
de pro fis sões re gu la men ta das não são sus ce tí ve is de 
su per vi são mi nis te ri al.
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Ata da 14ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 15 de março de 2000

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Ademir Andrade
Carlos Patrocínio e Lúdio Coelho

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

Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro Dias
– Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio
Carlos Magalhães – Antonio Carlos Valadares –
Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo Cabral –
Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos Wilson
– Casildo Maldaner – Djalma Bessa – Edison Lobão
– Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy –
Emília Fernandes – Ernandes Amorim – Francelino
Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Geraldo Lessa – Gerson Camata – Gil-
berto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena
– Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pi-
nheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José
Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney –
Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz
Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo
– Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina
Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Mozarildo
Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva –
Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros –
Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Satur-
nino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cu-
nha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Tião Viana – Wellington Roberto.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 77 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 Ma-
guito Vilela, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO

DO MINISTRO DE ESTADO
DE MINAS E ENERGIA

Nº 53, de 2000, de 14 do corrente, solicitando di-
latação por mais 30 dias do prazo para a entrega da
resposta ao Requerimento nº 44, de 2000, do Sena-
dor Pedro Simon.

O Aviso foi encaminhado, em cópia, ao
Requerente.

O Requerimento ficará na Secreta-
ria-Geral da Mesa aguardando as informa-
ções requeridas.

Nº 27, de 2000 (nº 544/2000, na origem), de 3
do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº 30,
de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
na Superintendência Estadual do INSS no Espírito
Santo (TC- 002.841/99-1). À Comissão de Fiscaliza-
ção e Controle.

Nº 28, de 2000 (nº 590/2000, na origem), de 9 do
corrente, encaminhando cópia da Decisão nº 117, de
2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que
a fundamentam, sobre auditoria realizada na Prefeitura
Municipal de Teresina – Piauí (TC- 525.224/97-1). À
Comissão de Fiscalização e Controle.

Nº 29, de 2000 (nº 618/2000, na origem), de 9
do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
118, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada
na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração do Ministério do Esporte e Turismo
(TC- 014.137/99-2). À Comissão de Fiscalização e
Controle.

Nº 30, de 2000 (nº 646/2000, na origem), de 9
do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
119, de 2000, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realiza-
da no 14º Distrito Rodoviário Federal do Departa-
mento Nacional de Estradas  de Rodagem – DNER
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – O
Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que, de acordo com o
disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento
Interno, fica aberto o prazo de dois dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 37, de 1999, cujo o parecer foi lido anterior-
mente, continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 31, de 1995 (nº 1.681/91, na Casa de ori-
gem), que dá nova redação ao § 1º do art. 239 da
Consolidação das Leis do Trabalho; e o Projeto de Lei
da Câmara nº 34, de 1999 (nº 4.767/98, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que
estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá ou-
tras providências, cujos os pareceres foram lidos an-
teriormente, ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que recebeu o Aviso nº
35/2000 (n.º 165-B/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando o Relatório de Ativi-
dades daquele Tribunal referente ao quarto trimestre
de 1999.

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – A Presi-
dência comunica ao Plenário que, uma vez findo o
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regi-
mento Interno, sem interposição do recurso ali previs-
to, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de
Resolução nº 47/1999, de autoria do Senador Antero
Paes de Barros, que altera a Resolução nº 78/1998,
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Encer-
rou-se, ontem, o prazo para a apresentação de emen-
das ao Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 1995, que
altera dispositivos da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro
de 1965, para a criação do Conselho de Assistência
Social aos Trabalhadores da Agroindústria Canavieira
(cana-de-açúcar, álcool e açúcar).

Não tendo recebido emendas, a matéria será in-
cluída na Ordem do Dia, oportunamente.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que,
por gentileza, inscreva-me para uma comunicação
inadiável tão logo termine o período destinado ao
Expediente.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – O pedido
de V. Exª será atendido.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pela or-
dem.) – Requeiro, na forma do Regimento, a minha
inscrição para fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Na pror-
rogação do Hora do Expediente, V. Exª terá assegura-
do o uso da palavra para uma comunicação inadiável,
por cinco minutos, nos termos do art. 158, § 2º, do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Sobre a
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Maguito Vilela.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 57, DE 2000

Altera a redação dos arts. 259, 261 e
496 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 259 e 496 da Lei nº 5.869, de 11

de janeiro de 1973 – Código de Proceso Civil, passam
a vigorar acrescidos dos  seguintes parágrafos:

“Art. 259. ..............................................
Parágrafo único. Se o valor atribuído à

causa não corresponder ao da pretensão, e
não for impugnado, o juiz, na primeira opor-
tunidade em que manifestar-se nos autos,
após a fase de impugnação, determinará,
de ofício, sua correção, que prevalecerá
para todos os efeitos processuais. (AC)

Art. 496. ...............................................
Parágrafo único. Os recursos corres-

pondentes aos itens I, V, VI e VII serão in-
terpostos juntamente com a prova de cau-
ção, real ou fidejussória, de 30% (trinta por
cento) do valor da causa , recolhida no juízo
a quo. (AC)"

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

Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do art.
261 do Código de Processo Civil.
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Justificação

A Justiça desenvolveu, através de alguns de
seus dispositivos, mecanismos destinados à preser-
vação de sua própria dignidade (Código de Processo
Civil, arts. 538, 601 e parágrafo único e 645), ou a as-
segurar a lealdade processual (CPC, arts. 17, 18, 35,
161, entre outros).

Descura, no entanto, de dois aspectos, de igual
relevo, concernentes, o primeiro, ao valor atribuído à
causa, e o segundo, à necessidade de que a ação ju-
dicial assuma o nível financeiro da própria lide.

Esclareça-se: quando o autor pretende que a
jurisdição lhe assegure a condenação do réu a efetu-
ar certo pagamento, ou a realizar ou deixar de reali-
zar certa conduta, tem sempre em mira um valor
determinado. Porém, para não arcar com resultados
eventualmente desfavoráveis, atribui à causa valor
extremamente inferior ao da pretensão.

Essa forma de burla prejudica não apenas à ou-
tra parte, desatenta ao valor da causa, mas também
atinge a própria Justiça, porquanto o autor que vença
a causa alcançará sua pretensão a risco processual
mínimo. Do contrário, isto é, se for vencido na ação,
pouco terá que pagar além das custas do processo e
dos honorários advocatícios, em sua maioria calcula-
dos sobre valor ínfimo em relação ao da postulação.

Ao requerido, o Código de Processo Civil asse-
gura a oportunidade de impugnar o valor dado à cau-
sa (art. 261), o que nem sempre ocorre. A questão,
porém, revela interesse não apenas das partes, mas
também de ordem pública. A máquina Judiciária não
pode ser acionada para favorecer pessoalmente a
quem quer que seja, ou para atender a situações de
que resultem vantagens irregulares que não possam,
de ofício, ser sanadas pelo magistrado. São estas as
razões da proposta de alteração do art. 259 e da su-
pressão do parágrafo único do art. 261 do Código de
Processo Civil.

A segunda medida proposta tem por escopo
atribuir maior valor às decisões do juízo singular, por-
quanto os recursos não devem ser intrepostos ape-
nas com interesse protelatório. Antes, devem depurar
o julgado, assegurando às partes em litígio as instân-
cias possíveis, até que se possa realizar o parâmen-
tro judicial confíavel, integrante da jurisprudência, e
aplicável a situações idênticas.

Ora, se o interesse geral – tanto da ordem públi-
ca quanto das partes – é que os julgados devolvam ao
juízo ad quem a matéria de suas competências, para
que se confirmem essas decisões, ou para se corri-
jam eventuais equívocos dos juízos precedentes, en-

tão não podem restar dúvidas de que alguns recursos
precisam ser caucionados, como elementar condição
da postulação em outra instância. Com o recolhimen-
to de caução se poderá assegurar às decisões que já
foram proferidas o valor que lhes é devido, até que a
lide transite em julgado.

Com tal medida, corrigir-se-á o procedimento
impróprio e generalizado de simplesmente se interpo-
rem recursos, a custos financeiros mínimos, a título
de preparo, porte e retorno, de modo aleatório e sem
a adoção das medidas mínimas necessários ao seu
recebimento e encaminhamento às cortes a que de-
vam ser remetidos, sejam procedentes ou não as ra-
zões do recurso.

Ademais, se aprovada a medida, o Poder Judi-
ciário já não necessitará esquivar-se de ações, difi-
cultando-lhes o acesso por intermédio de
expedientes como o pré-questionamento, ou a rejei-
ção liminar, sob o pretexto de que em determinadas
instâncias não se reexaminam provas, quando, todos
sabem, o juízo de deliberação – assim denominado o
de abordagem não aprofundada, mas geral, dos au-
tos – é essencial ao conhecimento da matéria ainda
que esse exame diga respeito à produção de provas,
pois não é humano discernir, apenas num relance, o
que é, ou não, da competência de determinada corte,
sem se proceder ao exame, ainda que breve, do que
consta dos autos.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. – Se-
nador Alvaro Dias

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

....................................................................................
Art. 259. O valor da causa constará sempre da

petição inicial e será:
I – na ação de cobrança de dívida, a soma do

principal, da pena e dos juros vencidos até a proposi-
tura da ação;

II – havendo cumulação de pedidos, a quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, o de maior
valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, o va-
lor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver objeto a existência, vali-
dade, cumprimento, modificação ou rescisão de ne-
gócio jurídico, o valor do contrato;

VI – na ação de alimentos, a soma de doze (12)
prestações mensais, pedidas pelo autor;
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VII – na ação de divisão, de demarcação e de re-
ivindicação, a estimativa oficial para lançamento do
imposto.
....................................................................................

Art. 261. O réu poderá impugnar, no prazo da
contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A
impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o
autor no prazo de cinco (5) dias. Em seguida o juiz,
sem suspender o processo servindo-se quando ne-
cessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo
de dez (dez) dias, o valor da causa.

Parágrafo único. Não havendo impugnação, pre-
sume-se aceito o valor atribuído à causa na petição
inicial.
....................................................................................

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:
I – apelação;
II – agravo de instrumento;
III – embargos infringentes;
IV – embargos de declaração;
V – recurso extraordinário.

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

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

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.

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

São lidos os seguintes:

OF./CAE/11/00

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do Art. 91 do Regimento

Interno, comunico a V.Exa. que esta Comissão rejei-
tou o Projeto de Lei do Senado Nº 470, de 1999, que
“altera o art. 11 da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de
1964, com vistas a financiar a construção ou aquisi-
ção de moradia nas áreas rurais”, em reunião realiza-
da na presente data.

Atenciosamente, – Senador Ney Suassuna –
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF./CAE/12/00

Brasília, 22 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do Art. 91 do Regimento

Interno, comunico a V.Exa. que esta Comissão rejei-
tou o Projeto de Lei do Senado Nº 401, de 1999, que
“concede inserção de contribuição social para o pro-

dutor rural e altera a alíquota do Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço – FGTS incidente sobre a remu-
neração de empregados rurais e dá outras providên-
cias”, em reunião realizada na presente data.

Atenciosamente, – Senador Ney Suassuna –
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos..

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com re-
ferência aos expedientes que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, por um décimo da composição da Casa, para que
os Projetos de Lei do Senado nºs 401 e 470, de 1999,
cujos os pareceres foram lidos anterioremente, sejam
apreciados pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Maguito Vilela.

É lido o seguinte:

OF. Nº 19/00 – CCJ.

Brasília, 23 de fevereiro de 2000

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V.Exa. que

em reunião realizada nesta data, esta Comissão deli-
berou, em Turno Suplementar, pela aprovação do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 32, de
1999, de autoria do Senador José Roberto Arruda
que “Altera o art. 61 do Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal)”.

Cordialmente, Senador José Agripino Maia,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com re-
ferência ao expediente que acaba de ser lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o pra-
zo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que o
Projeto de Lei do Senado nº 32, de 1999, cujo parecer
foi lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Maguito Vilela.

É lido o seguinte:

OF./Nº125/99-PRES/CAS

Brasília, 8 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento in-

terno do Senado, comunico a Vossa Excelência que
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esta Comissão, em reunião no dia 30 de novembro de
1999, aprovou o substitutivo oferecido ao projeto de
Lei do Senado nº 258, de 1999, que “Institui a obriga-
toriedade de prestação de atendimento cirúrgi-
co-plástico a portadores de defeitos físicos
causadores de sofrimento moral relevante”, de auto-
ria do Senador Gilvam Borges. Apreciado em turno
suplementar em 8 de dezembro do corrente e não
tendo sido oferecidas emendas, o substitutivo é con-
siderado definitivamente adotado, nos termos do dis-
posto ao art. 284, do Regimento Interno.

Atenciosamente, Senado Osmar Dias Presi-
dente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com re-
ferência ao expediente que acaba de ser lido, a Presi-
dência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica aberto o pra-
zo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que o
Projeto de Lei do Senado nº 32, de 1999, cujo parecer
foi lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Concedo
a palavra a V. Exª.

O SR. ÁLVARO DIAS(PSDB – PR.Pela ordem.)
– Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para uma
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – V. Exª
será inscrito em terceiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Há ora-
dores inscritos.

Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela,
que dispõe de 20 minutos para fazer o seu pronuncia-
mento.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nada me sensi-
biliza e me estimula mais neste mundo que o exercí-
cio da vida pública. Sempre que o povo me confere
um novo mandato – e foram seis em 22 anos –, sin-
to-me revigorado, vejo minhas forças e meu entusias-
mo se multiplicarem, desdobrando-se em mais
trabalho e luta.

O exercício do mandato de Senador tem sido
especialmente gratificante. Fazer parte da mais alta
Casa política deste País é uma honraria que marcará
profundamente a minha vida. A convivência com
grandes inteligências políticas deste País é um apren-
dizado rico e diário. Não tenho dúvidas de que, ao dei-
xar esta Casa, serei um homem público melhor, mais

experimentado, com conhecimentos mais acurados,
pronto para enfrentar novos desafios.

O homem público idealista se realiza no servir
ao povo. Sente-se recompensado quando vê um pro-
jeto ou uma idéia virar realidade, transformar-se em
ações que irão beneficiar a população. O exercício do
mandato de Senador tem me proporcionado isso.

Os resultados dos trabalhos da Comissão Espe-
cial para o Combate à Fome e à Pobreza foram uma
vitória protagonizada por esta Casa, talvez a mais im-
portante aqui vista desde que tomei posse em feverei-
ro do ano passado. A forma como foi desenvolvido o
trabalho, com o engajamento de todo o Congresso
Nacional, e os resultados apresentados fazem-me
antever um alto momento da vida pública brasileira.

Fizemos um trabalho onde reinou a consciência
e a alma de cada um. Foi um trabalho aplicado, onde
não havia distinção entre Direita e Esquerda; não
existia situação e oposição. Foi um momento mágico,
onde todas as diferenças se nivelaram. Só o mérito
contava!

Foi, acima de tudo, um exemplo de maturidade
política do Congresso e do País. No centro dos deba-
tes, estava o maior problema do mundo, o grande de-
safio dessa geração, que adentra no novo milênio em
posições de mando e de poder: o fantasma da fome,
da miséria, da pobreza absoluta, que castiga, humi-
lha, subjuga, indigna e mata!

Para elaborar as emendas que estão agora em
votação, ouvimos economistas, sociólogos, especia-
listas, políticos, entidades. Saímos de Brasília e visita-
mos o País. Vimos de perto, com a clareza de nossos
olhos, a dor, a rudeza e a crueldade da miséria brasi-
leira na famosa Zona da Mata de Pernambuco, nos
Municípios de Ribeirão, Catende e Água Preta; nas
Alagoas da nossa querida Heloisa Helena, nos pau-
pérrimos São José da Tapera, Jaramataia e Campo
Grande; no meu querido Estado de Goiás, aqui perti-
nho, nas barbas do Palácio do Planalto e da Esplana-
da dos Ministérios, em Águas Lindas, em Santo
Antônio do Descoberto, na Cidade Ocidental; mais
perto ainda, no lixão do DF, o cenário horroroso e
inadmissível de crianças catando comida no meio do
lixo; na grande São Paulo, coração econômico do Bra-
sil, rica em indústrias, mas milionária em pobres e mi-
seráveis; no belíssimo Rio de Janeiro, onde os
dólares dos turistas endinheirados contrastam radi-
calmente com os centavos dos favelados. De norte a
sul, o mesmo quadro, a mesma realidade, o mesmo
problema: velhos, mulheres e crianças passando ne-
cessidades e, às vezes, morrendo de fome.
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Voltamos a Brasília com a frustração de quem
pôde constatar a realidade de milhões de brasileiros,
irmãos nossos, viverem na mais absoluta miséria,
dentro de um País tão rico, com tantas potencialida-
des como o Brasil. Tínhamos que agir. E agimos!

A criação do Fundo de Combate à Pobreza é um
avanço extraordinário. Com ele, teremos recursos es-
pecíficos para investimentos em programas de com-
bate à fome e à pobreza absoluta.

Há poucos dias, tive a felicidade de integrar uma
comitiva do Congresso Nacional em missão oficial à
Índia e a Bangladesh. Tive a felicidade maior de poder
conhecer de perto e por dentro o funcionamento do
Grameen Bank, o Banco da Aldeia, o Banco do Povo,
e o seu fundador e diretor, o extraordinário Muham-
mad Yunus. É um dos mais bem acabados exemplos
de que é possível combater a fome e a miséria. É um
programa que beneficia a fantástica marca de 2,8 mi-
lhões de pessoas. Vivenciei experiências que reforça-
ram em mim o acerto das medidas aqui tomadas.

Assim como o Brasil, a República Popular de
Bangladesh, localizada na porção sudoeste da Ásia,
é um país de contrastes, mas, no tocante a aspectos
sociais, é bem pior. Metade dos 128 milhões de habi-
tantes vivem abaixo da linha de pobreza. Além disso,
o país é vitimado por constantes enchentes, que man-
têm milhares de casas submersas por semanas se-
guidas nos períodos chuvosos.

Pudemos conhecer bem a realidade do país, vi-
sitando várias províncias. Tivemos também a oportu-
nidade de manter uma longa conversa com
Muhammad Yunus, o fundador, idealizador e Presi-
dente do Grameen Bank, o Banco da Aldeia. Durante
mais de três horas, trocamos idéias e conversamos a
respeito de projetos sociais. Foi uma oportunidade
única.

Muhammad Yunus nasceu numa das cinco pro-
víncias de Bangladesh, terceiro filho de uma família
de 14 irmãos. PhD em Economia pela Universidade
de Vanderbilt, nos Estados Unidos, voltou a Bangla-
desh em 1972, quando deu de cara com a dureza da
realidade de seu país, o que o fez iniciar um trabalho
exemplar para todo o mundo.

Disse-nos Yunus durante a conversa: “Quando
voltei ao meu país, defrontei-me com muita fome, com
muitas pessoas morrendo. Estava frustrado, pois era
professor de Teoria Econômica e nada daquilo tinha
significado, pois estava muito distante da realidade
das nossas pessoas”.

Muhammad Yunus, então, fez o que deveriam
fazer os burocratas que decidem os destinos da eco-
nomia nacional. Saiu a campo. Reuniu um grupo de

47 pessoas e começou a andar pelo país. Chegou à
conclusão de que a maioria absoluta dos cidadãos
não tinha acesso a um mínimo de recursos.

Iniciaram-se, então, as atividades do Banco do
Povo, que, primeiramente, atuou como intermediário
e avalista de empréstimos de instituições convencio-
nais de crédito. Hoje, o Grameen Bank atende quase
três milhões de pessoas. E vai além: financia a cons-
trução de casas populares, coordena ações de saú-
de, educação e segurança alimentar, numa mostra
concreta, real, de que, quando há vontade política, é
possível combater a fome e a pobreza absoluta.

Hoje Muhammad Yunus financia quase três mi-
lhões de pessoas. E o índice de inadimplência do
banco dos pobres é de apenas 2%. Isso significa que
o pobre é honesto, correto, agradecido. E esse banco
financia exclusivamente pobres!

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ao pobre tudo se deve. Aos desvalidos; aos velhos já
doentes que trabalharam a vida inteira pelo país; às
mulheres, mães de numerosas famílias que não têm
como sustentar-se e sustentar aos seus; a esses, o
poder público, o Governo e o Congresso devem voltar
os seus olhos, os seus esforços e as suas ações com
todo o vigor.

Discordo dos que negam essa realidade. Com-
bato os que pensam ser injusto o Governo dar àque-
les que nada têm. Refuto, com indignação, os que
tacham as políticas compensatórias pejorativamente
de “assistencialismo”.

Investir em educação, em reforma agrária, em
microcrédito fácil para os pequenos e numa rede de
segurança que dê chances para quem está no chão
se levantar e enfrentar a vida é o mínimo que pode-
mos fazer pelo futuro do Brasil.

É essa gente simples que, na lavoura, de sol a
sol, faz chegar à mesa do País o alimento que fortale-
ce, mas que, às vezes, falta aos seus. É essa gente
humilde que, quando há oportunidade, labuta no ofí-
cio diuturno da construção civil, levanta paredes que
se transformam em lar para a família, em escola para
a criança, em hospital para o enfermo – lar que não
possui, escola que o filho não freqüenta, hospital que
lhe é negado sempre que precisa.

Essa gente traz em si a grandeza que a História
nos mostra. Essas pessoas também têm direito ao
pão, ao óleo, ao arroz, à casa, à escola, ao hospital.
Se hoje vivem em condições de miséria é porque fal-
tou-lhes e falta-lhes oportunidade de trabalho. E se
não combatermos essa política de exclusão estare-
mos contribuindo para a reprodução em escala da po-
breza e da miséria.
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Quando votarmos o Fundo de Combate à Pobre-
za, não tenhamos dúvida de que estaremos fazendo o
correto, mas não venham com essa conversa de se
usarem os recursos para se pagar o aumento do salá-
rio mínimo! Não venham, mais uma vez, os economis-
tas do Governo Federal subjugar aqueles que estão
morrendo de fome! Como bem disse aqui ontem o Se-
nador Lúcio Alcântara, os recursos desse Fundo são
para quem não tem acesso sequer ao ridículo e humi-
lhante salário mínimo que se paga no País.

Essa é uma tese que não deve ser discutida, de
forma alguma, no Congresso Nacional. A nossa luta,
isso sim, deve ser por um Estado forte, sem privilégi-
os e sem distâncias.

Que Deus nos permita continuar firmes em nos-
so propósito de acabar com a fome e com a miséria
neste País! Que nos faça fortes, levando-nos a encon-
trar soluções e a fazer deste presente uma etapa defi-
nitiva, que despertará orgulho nas gerações que nos
seguirão!

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – V.Exª me
permite um aparte, nobre Senador Maguito Vilela?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Com muito prazer, concedo o aparte a V. Exª nobre
Senador.

O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) – Nobre
Senador Maguito Vilela, todo o Brasil sabe a escola
política de V. Exª como representante de Goiás, assim
como o trabalho sério que fez como Governador da-
quele Estado. E, numa ida a Bangladesh, para buscar
conhecimento, V. Exª pôde constatar que o defeito
está à vista: o banco da aldeia é o banco do povo. O
Presidente Fernando Henrique, há dois ou três anos,
foi ao Amazonas e disse que iria instituir, criar esse
banco do povo para atender aos pobres, até porque o
Banco do Brasil sequer recebe pobre. Os fundos
constitucionais – V. Exª tem conhecimento – não são
aplicados corretamente. Às vezes ficam depositados,
gerando agiotagem, em vez de serem canalizados
para a produção de riqueza, como a agricultura, o de-
senvolvimento, a industrialização, a geração de ener-
gia rural, que tanto V. Exª fez em seu Governo, assim
como o Senador Íris Rezende, no caso de Goiás.
Essa assistência ao pequeno produtor representa a
acomodação dessa gente na área rural, na área pro-
dutiva, e isso o Governo Fernando Henrique ainda
não acertou. Tem esse programa da reforma agrária,
mas é só para inglês ver. Nada vemos de real, apenas
um amontoado de pessoas, dentro de um acampa-
mento, esperando, durante três anos, uma porção de
terra. Isso não é fazer reforma agrária, isso não é de-
senvolvimento. Oxalá o Presidente Fernando Henri-

que siga o exemplo desse líder indiano, criando o
banco do pobre, o banco do povo! Tenho certeza de
que, com esses parcos recursos, essa gente vai levar
adiante este Brasil, acabando com o desemprego, a
criminalidade, levando-o a um rumo certo, que é a
produção de alimentos. Está de parabéns V. Exª pelo
seu discurso.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra-
deço V. Exª, Senador Ernandes Amorim, que tem re-
almente pautado a sua conduta pela coerência,
seriedade, por um trabalho que orgulha esta Casa.

Reforçando o que V. Exª disse, esse é o único
banco do mundo que atende exclusivamente os po-
bres. No Brasil, lógico, pobre não passa nem na porta
dos bancos. Todos os bancos do Brasil servem para
enriquecer mais os ricos ou para se enriquecerem.

Agradeço muito o aparte inteligente de V. Exª.
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Permite-me um

aparte, Senador Maguito Vilela?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con-

cedo o aparte, com muito orgulho, ao Senador e
ex-Governador da Bahia, Senador Paulo Souto.

O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Senador Ma-
guito Vilela, tenho certeza absoluta de que o pronun-
ciamento de V. Exª é da maior importância, porque,
sem dúvida alguma, V. Exª é um dos Senadores desta
Casa que têm mais autoridade para falar sobre esse
assunto. Quando Governador de Goiás, V. Exª reali-
zou um grande programa destinado a atender sobre-
tudo as populações mais carentes do seu Estado.
Programa que se desdobrou, efetivamente, em várias
frentes e teve o grande reconhecimento do povo de
sua terra, que o colocou, durante praticamente os
quatro anos em que V.Exª esteve no Governo, como o
mais popular dos governadores brasileiros. Por quê?
Porque V. Exª tomou como prioridade atender essa
classe que realmente precisa do apoio do governo.
De modo que o pronunciamento de V. Exª é muito
oportuno. Acho que o Governo tem algumas iniciati-
vas de microcrédito, mas não ainda com a intensida-
de necessária, com um organismo especializado
para atender essas populações, que, realmente, se
levemente estimuladas, poderão desempenhar um
papel importantíssimo na nossa economia. Além do
mais, quero também trazer o meu apoio à idéia que
ontem foi colocada aqui pelo Senador Lúcio Alcânta-
ra, que também é objeto do pronunciamento de V.
Exª, de que não podemos, mais uma vez, cair naque-
la história de que, quando se encontra uma fonte para
fazer um programa novo, utiliza-se essa fonte para
substituir recursos de programas que já existem. Isso
não traria absolutamente qualquer incremento às ati-
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vidades de luta contra a pobreza no País. Tenho cer-
teza de que esse Fundo terá que se manter incólume
para atingir o principal objetivo para que foi votado na-
quela Comissão Mista da Câmara e do Senado, que
colocou a educação, a renda mínima etc. como suas
prioridades. Aquela Comissão, que foi presidida por
V. Exª, naturalmente terá respeitada a sua idéia de
que esses recursos vão ser dedicados a programas
novos para melhorar a situação dos pobres de nosso
País. Muito obrigado.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra-
deço o aparte de V. Exª. Tenho orgulho de ter sido Go-
vernador ao mesmo tempo em que V. Exª também
governava, de forma magistral, o Estado da Bahia,
considerado também um dos melhores governadores
deste País por quase todos os institutos de pesquisa.

Mas fico tranqüilo em ouvir o aparte do Senador
Ernandes Amorim e o de V. Exª, que é membro do
PFL. Ouvi ontem a palavra do nosso Presidente, Se-
nador Antônio Carlos Magalhães, de que não aceita,
em hipótese nenhuma, esta idéia levantada no seio
do Governo de deslocar recursos do Fundo para com-
plementar o pagamento do salário mínimo. Isso me
tranqüiliza, é um sinal de que este Senado, de que
este Congresso está realmente com a decisão políti-
ca, com a vontade política de beneficiar os mais hu-
mildes, os excluídos, os pobres, os desempregados,
os famintos, os miseráveis deste País. E nós, sem dú-
vida nenhuma, iremos conseguir esse nosso intento.
Chega de injustiça para com os mais pobres do nosso
País!

O Sr. Carlos Wilson (PPS – PE) – Permite-me
V. Exª um aparte?

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
muito prazer, concedo o aparte ao ex-Governador e
nobre Senador Carlos Wilson.

O Sr. Carlos Wilson (PPS – PE) – Senador Ma-
guito, em primeiro lugar, quero parabenizar V. Exª
pelo pronunciamento. V. Exª que sempre foi um ho-
mem público dedicado à causa dos menos favoreci-
dos. Já foi destacada pelo Senador Paulo Souto a sua
atuação como Governador de Goiás, em ação de
combate à miséria naquele Estado, criando a Secre-
taria de Solidariedade, com programas assistenciais
da maior importância. V. Exª, quando chegou aqui, to-
mando posse como Senador da República, continuou
a trilhar esse mesmo caminho. Quando o Senador
Antonio Carlos Magalhães teve a iniciativa de propor
a criação da Comissão de Combate à Pobreza e o
nome de V. Exª foi escolhido como presidente, aquilo
gerou uma satisfação muito grande em toda a popula-
ção de Goiás, que conhecia a atuação de V. Exª no

que se refere a esse tema específico. E essa Comis-
são fez um belo trabalho. Andou por este Brasil afora,
andou em Pernambuco, meu Estado, e criou uma ex-
pectativa extremamente positiva. Do seu trabalho re-
sultou um relatório preciso, eficiente – dentro do que
foi possível, não era o ideal –, onde se destacaram re-
cursos para o Fundo contra a Pobreza. Agora, infeliz-
mente, estamos acompanhando pelo jornal mais uma
dificuldade que o Governo tem: aumentar ou não o
salário mínimo. E aí já começa o olho grande para ti-
rar daqueles que nada têm. É sempre assim. Aqui,
nesta Casa, votamos o aumento da CPMF para a
área de saúde, que tem um grande rombo neste País.
No entanto, grande parte desses recursos foram des-
viados e deixaram de ser aplicados na saúde. Desta
vez, o Presidente Antonio Carlos já se posicionou, o
Senador Lúcio Alcântara, o Senador Paulo Souto e
todos os Senadores: não vamos mais permitir que
aquilo que se cria neste País para diminuir a injustiça
social – porque a maior dívida deste País é a dívida
social – seja desviado para uma outra finalidade, por
mais legítima que seja. Não existe finalidade mais le-
gítima do que a de diminuir as injustiças sociais deste
País. O Brasil não pode ser considerado a nona eco-
nomia do mundo e ter em situação tão miserável mais
de 50% da sua população. Gostaria de louvar, mais
uma vez, a presença de V. Exª nesta tribuna e dizer
que estaremos juntos nessa luta, que tem o referenci-
al de V. Exª, mas tem a marca também do Senado da
República. Muito obrigado, Senador Maguito Vilela.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Eu é
que agradeço a V. Exª, ex-Governador de Pernambu-
co, Senador brilhante, jovem, que tem sensibilidade
para com os problemas dos mais humildes.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou en-
cerrar citando o pronunciamento de Martin Luther
King em seu inesquecível discurso “Eu Tenho um So-
nho”, cuja íntegra já foi brilhantemente narrada neste
plenário pelo Senador Eduardo Suplicy:

Agora é a hora de tornarmos reais as
promessas da democracia. É hora de levan-
tar nossa nação das areias movediças da
injustiça social para a rocha sólida da frater-
nidade. É o momento de fazer da justiça
uma realidade para todas as crianças de
Deus. Seria fatal para a nação não perceber
a urgência deste momento.

Não percamos a urgência e a oportunidade do
momento. Não façamos em vão o nosso trabalho. O
maior de todos os males, o mais cruel de todos os cri-
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mes é a fome, a miséria. Como já foi dito na História,
“um homem com fome não é um homem livre”.

Lutemos, portanto, pela liberdade. Lutemos pela
justiça social.Esse é um dever inadiável, que nos será
cobrado por nossos filhos, nossos netos e pelas futu-
ras gerações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Com a
palavra o nobre Senador Paulo Souto, por 20 minutos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem revisão do orador.) – Sr.Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, toda vez que assomo a
esta tribuna e tenho, de alguma forma, de reportar-me
a problemas que dizem respeito a certos conflitos de
interesse entre os Estados federados, confesso que
tenho um certo constrangimento. Isso porque conhe-
ço a forma como esta Casa se comporta. Assim, ao
tratar desses assuntos, procuro sempre fazê-lo de
forma institucional. Não analiso procedimentos de
pessoas, não desço a qualquer referência de ordem
pessoal, procurando analisá-los, como disse, sob o
ponto de vista puramente institucional. Às vezes
constrangido, é verdade, mas absolutamente convic-
to de que cumpro o meu dever como Senador eleito
pelo meu Estado, para chamar a atenção dos meus
Colegas Senadores, e mesmo de toda a população
brasileira, para problemas que envolvem certos inte-
resses conflitantes de Estados federados.

A respeito dessa matéria, já ocupei uma vez a
tribuna do Senado e outra vez o plenário da Comis-
são de Assuntos Econômicos. Quero referir-me aos
problemas relacionados a uma questão que está sur-
gindo agora: a reforma tributária, a chamada guerra
fiscal. Em ambas as vezes, fiz aqui apelos ao comedi-
mento e ao entendimento, porque considero esse um
assunto extremamente importante, que tem de ser
olhado com todo o comedimento por aqueles que es-
tão interessados em resolver o problema.

A atitude do Governo do Estado de São Paulo,
entrando no Supremo Tribunal Federal com ações di-
retas de inconstitucionalidade contra alguns Estados
brasileiros, estou interpretando como uma verdadeira
declaração de guerra; guerra do Estado mais podero-
so economicamente contra Estados mais pobres;
guerra do Estado que detém o domínio de grande
parte do primeiro escalão e da burocracia federal e
que se acostumou a impor os seus desejos; guerra de
quem exerce a ditadura do mercado, porque detém a
concentração da riqueza, que deseja aumentar cada
vez mais; guerra para quem a Federação só tem sen-
tido se for para atender aos seus interesses.

Não se desconhece, absolutamente, o legítimo
direito de qualquer Estado de procurar o Poder Judi-
ciário, mas o que, particularmente, lamento, e certa-
mente muitos como eu, é que isso seja feito para
impedir que muitos Estados da Federação usem seus
próprios recursos para buscar o seu desenvolvimen-
to, de vez que a Federação brasileira logrou implantar
os mais vergonhosos e imorais índices de desigual-
dade entre os seus membros, que se refletem natural-
mente sobre os seus habitantes.

Até pelas funções que lhe são inerentes, este
Senado conhece bem a volúpia com que o Governo
de São Paulo tem-se atirado em direção aos recursos
federais, fazendo com que os brasileiros – e aí estão
incluídos aqueles mais pobres dos Estados pobres –
paguem por certos desmandos cometidos não pelo
povo paulista trabalhador, mas por uma parte de sua
elite dirigente, que nunca se constrange de recorrer à
União, algumas vezes hesitante ante o seu poder,
para resolver seus problemas.

Alguns assuntos que vou tratar aqui são há mui-
to conhecidos deste Senado: a renegociação das dí-
vidas mobiliárias dos Estados brasileiros, que era
naturalmente uma dívida com o mercado e que foi ab-
sorvida pela União, foi evidentemente provocada pelo
Estado de São Paulo, que simplesmente quebraria se
tivesse de pagá-la nas condições normais. Se ela foi
feita com outros Estados – e foram muito poucos –, é
porque se precisava justificar a negociação paulista,
que significou simplesmente 65% de toda a dívida.
Somente o subsídio pago pelo Governo Federal, re-
sultante da diferença entre as taxas de mercado e as
taxas pagas pelo Estado na renegociação, entre ju-
nho de 1997 e fevereiro de 2000, já está em torno de
R$20 bilhões. Prevalecendo as condições atuais, ao
final dos trinta anos, a Nação terá pago algo em torno
de R$200 bilhões por esses subsídios.

Quero dizer que fico muito à vontade porque to-
dos têm perfeito conhecimento de que, nessa dívida,
não tem responsabilidade alguma o atual Governador
de São Paulo, Dr. Mário Covas.

O caso do Banespa é também indicativo e tem
várias facetas. A dívida do Governo de São Paulo com
o banco foi uma fraude que permitiu ao Estado, por
exemplo, dispor, sem qualquer controle dos seus níve-
is de endividamento, de vultosos recursos e, com isso,
melhorar a sua infra-estrutura, o que não era consegui-
do por qualquer outro Estado brasileiro. Como essa dí-
vida também foi absorvida na renegociação com o
Governo Federal, mais uma vez, todos pagamos a
conta do Estado mais rico, invertendo o que seria a
tendência lógica de uma Federação desigual.
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Mas, para o caso paulista, encontrou-se uma
fórmula adicional de beneficiar ainda mais o Estado:
supervalorizou-se o preço das ações das empresas
estatais paulistas repassadas à União quando se re-
negociou a dívida mobiliária.

É muito ilustrativo o caso da Fepasa, que a União
recebeu por R$2,1 bilhões e, quando da privatização,
conseguiu apurar míseros R$245 milhões. Vejam o
que São Paulo conseguiu: em vez de vender a empre-
sa e pagar a União, passou o “mico” para o Governo
Federal, que arcou com o prejuízo. Bem diferente, por
exemplo, das negociações que o BNDES fez com mui-
tos Estados com relação às empresas de energia, em
que o banco ganhava inclusive sobre o ágio obtido na
privatização por conta de adiantamentos.

Não satisfeito no caso Banespa, São Paulo ain-
da vendeu 15% das ações ordinárias que ainda esta-
vam em suas mãos com ágio de mais de 200% sobre
o valor de mercado.

Aliás, o caso Banespa introduziu um fato inusita-
do: o Governo de São Paulo se achou, de certa forma,
no direito de tentar impedir que a Receita Federal la-
vrasse um auto de infração por supostas irregularida-
des na contabilidade do banco, que prejudicavam o
Tesouro Nacional. E, a partir daí, o Secretário da Re-
ceita Federal se tornou persona non grata, porque
os seus fiscais cumpriram o seu dever. Não pode ha-
ver uma lei apenas para o Banespa. Imaginem, se a
moda pega, o Ibama proibido de autuar a Petrobras
pelo desastre na Baía da Guanabara! Não está claro,
mas parece que São Paulo já encontrou uma fórmula
de ser ressarcido pelo auto lavrado pela Receita con-
tra o banco paulista.

Também foi assim – e não vou entrar em deta-
lhes – com o Fundo de Estabilidade Fiscal que prati-
camente não avançou em recursos paulistas, e a
própria Lei Kandir que, ao ser renegociada – não me
refiro à última renegociação –, pôde dedicar 80% dos
recursos do ressarcimento que eram destinados ao
Governo de São Paulo.

O financiamento do sistema bancário público re-
vela também o privilégio com que esse Estado tem
sido tratado, em função, naturalmente, do grande po-
der de sua economia. Os últimos números revelam
que 80% dos financiamentos no BNDES têm sido
destinados às regiões mais ricas do País, com grande
predomínio para o Estado de São Paulo. Em relação
ao Banco do Brasil, essas áreas mais ricas alcançam
60% desses financiamentos.

As transferências constitucionais e as negocia-
das, que deveriam ser responsáveis pela redução dos
desequilíbrios, infelizmente não cumprem esse papel.

Lamentavelmente, as regiões mais ricas absorvem,
hoje, 40,6% desses recursos, enquanto o Nordeste
fica com 35%.

Sem dúvida, um dos aspectos mais cruéis resi-
de na distribuição dos incentivos fiscais, resultantes
de renúncias por parte da União. Pelo art. 151 da
Constituição Federal, a União deveria utilizar as recei-
tas fiscais para incrementar políticas de redução dos
desequilíbrios regionais. Isso está claro na Constitui-
ção. Infelizmente, essa disposição tem sido utilizada,
ao contrário, para aumentar esses desequilíbrios.
Basta se ver que enquanto, por exemplo, a região Su-
deste ficou com 44,1% das renúncias fiscais da
União, o Nordeste – apenas para citar uma das re-
giões – ficou com apenas 14%. É natural, pois, que os
desequilíbrios sejam ampliados.

Um exemplo eloqüente da despreocupação da
utilização de renúncias fiscais com o desenvolvimen-
to das áreas mais pobres é a Lei de Informática. Aliás,
dentro de pouco tempo, a nova lei será examinada
pelo Senado.

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

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concedo o
aparte ao Senador Ramez Tebet com muito prazer.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Paulo Souto, V. Exª hoje fere um assunto que eu diria
devesse ser quase que a essência das discussões no
Senado da República: as desigualdades regionais
existentes no País. Faz isso com categoria, com co-
nhecimento de causa e com dados, como está de-
monstrando em seu pronunciamento. Sou daqueles,
Senador Paulo Souto, que, desde que cheguei ao Se-
nado, venho insistindo – e V. Exª também empunha
essa bandeira, inclusive com mais categoria do que
eu, evidentemente...

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – De forma
nenhuma.

O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – ... porque,
Governador do Estado da Bahia que foi, sente melhor
esses problemas e, sendo da Região Nordeste, tem
mais conhecimento de causa do que nós – em que,
efetivamente, o objetivo nacional permanente da luta
para diminuir essas desigualdades regionais, inscrito
na Constituição, não vem ocorrendo no País. Queria
dizer que, no meu modesto entendimento, há muito
tempo no Brasil não se fala em política de desenvolvi-
mento nacional, política que atenda às vocações de
cada região do nosso País. Se não há essa política
nacional, se o Estado, ou seja, o poder público deixou
de ser ou está deixando de ser o indutor dessas políti-
cas de desenvolvimento, estão surgindo as guerras
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fiscais que V. Exª denuncia. Quando V. Exª fala de
São Paulo, não o faz porque é contra São Paulo, co-
mo também não sou, mas porque os números de-
monstram que é justamente no maior Estado da
Federação brasileira que se concentram os grandes
incentivos. Isso é histórico, vem desde o Império e o
demonstrou nesta Casa, em recente pronunciamen-
to, o Senador José Fogaça. Quando se começou a fa-
lar em exportar, no ciclo do café, já havia uma lei que
dizia que o Brasil ficava proibido de importar o que
fosse produzido no Estado de São Paulo. Vêm daí os
incentivos. Precisamos, portanto, de uma política que
concentre incentivos de acordo com a vocação de ca-
da região e de cada Estado. Por isso, tenho ocupado
sistematicamente a tribuna do Senado da República,
defendendo o que V. Exª defende, defendendo para
Mato Grosso do Sul aquilo que pode ajudar o meu
Estado, defendendo que lá deva existir incentivos pa-
ra o desenvolvimento da agroindústria, para aprovei-
tar aquilo que produzimos. O que está acontecendo?
Aquilo que produzimos em Mato Grosso do Sul vai
para os Estados mais ricos da Federação e, depois, o
produto volta para nós. Se continuarmos com essa
política que V. Exª denuncia – e o aplaudo por isso –,
sem dúvida nenhuma, vamos – já somos o campeão
das desigualdades sociais e regionais – levantar o tri-
campeonato disso. Portanto, receba a minha integral
solidariedade, se é que ela vale alguma coisa, Sena-
dor Paulo Souto, porque há cinco anos estou aqui e
venho defendendo o que V. Exª defende na tribuna.
Meus cumprimentos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Senador
Ramez Tebet, sou testemunha de sua atuação nesta
Casa – aliás, muito freqüente – e do quanto focaliza e
aborda esse problema que nos aflige no Cen-
tro-Oeste, no Nordeste, no Norte, etc.

Porém, eu estava falando da Lei de Informática,
como exemplo de um setor novo que poderia estar
sendo utilizado para criar núcleos importantes de de-
senvolvimento industrial em regiões mais pobres.

Entre 1994 e 1998, a região mais rica do País fi-
cou com 76% das renúncias fiscais que a União pro-
porcionou, o equivalente a R$1,9 bilhão, em um total
de R$2,5 bilhões; e isso apenas para desenvolver a
indústria de informática. E mais detalhadamente: das
50 maiores empresas que foram beneficiadas, 40 de-
las estão apenas em um único Estado, o Estado de
São Paulo.

Aqui, quando da aprovação de incentivos para a
indústria automobilística no Nordeste, vimos uma rea-
ção inusitada, partida, principalmente de São Paulo,
embora reconhecesse que o Estado não estava nos
planos da empresa. Devo reconhecer que, nesse

caso, o Presidente Fernando Henrique teve uma po-
sição firme e acabou prestando todo o seu apoio para
que aquela lei fosse aprovada. Exatamente no ano
passado, o Governo Federal reduziu o IPI para tentar
melhorar o mercado de automóveis. E não há dúvida
de que São Paulo foi o grande beneficiário.

Aliás, parece-me que todos estão esquecidos
de que o primeiro – eu diria na fase mais recente, não
quero recuar tanto – programa de incentivos, lançado
em 1995 e que permitiu a ampliação das indústrias já
instaladas, foi feito sob medida para beneficiar São
Paulo, local onde estavam instaladas as principais in-
dústrias. Ninguém protestou contra esses incentivos
que beneficiaram, sobretudo, indústrias paulistas. No
entanto, assistimos a um protesto contra um progra-
ma para instalar indústrias novas nas regiões mais
pobres.

Agora, prepara-se uma nova mordida nas con-
tas do Tesouro, que tenho certeza que será aprovada,
por meio de um programa que será destinado à reno-
vação da frota, mais uma vez com subsídios às indús-
trias já implantadas, o que significa dizer,
preponderantemente, a indústria paulista. Tudo isso
parece muito normal.

Srªs e Srs. Senadores, com todos os passivos fi-
nanceiros resolvidos pela União, o Estado de São Pa-
ulo ainda parece inconformado, tanto assim que não
faltam críticas ao Presidente – diria que, ultimamente,
até menores. No entanto, o Presidente não pode ser
acusado de ter deixado de ajudar incondicionalmente
o Estado de São Paulo, ainda que, para isso, a União
tivesse que fazer grandes esforços pelo tamanho da-
quela economia.

Como há outros passivos que a União não pode
resolver – porque não depende apenas de recursos fi-
nanceiros –, entre os quais a questão da segurança
pública e da recuperação de menores infratores, o
Governo de São Paulo abre uma frente contra outros
Estados da Federação, lutando contra o que denomi-
na de “guerra fiscal”.

Por mais que não queiramos acreditar, a abertu-
ra dessa nova frente, relacionada a uma questão já
instalada há mais de 20 anos no Brasil, só pode ter
objetivos – infelizmente sou forçado a chegar a esta
conclusão – de natureza política, pois a economia pa-
ulista continua absorvendo, até pela sua força, pela
competência dos seus empresários, pela capacidade
dos seus trabalhadores, a maioria dos investimentos
do País.

Infelizmente, a atitude do Governo de São Paulo
teve, no primeiro momento, o apoio do Presidente da
República, que chegou a classificar de pilhagem o es-
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forço dos Estados periféricos de lutar, com seus pró-
prios meios, pelo seu crescimento industrial.

O Presidente, felizmente, parece que já ameni-
zou a forma como trata o problema, pois recentemen-
te, ao se referir à migração de empresas argentinas –
um problema que chegou a ser considerado nos últi-
mos 30 dias – para Estados do Sul e Sudeste do Brasil,
declarou ser contrário a essas “técnicas de atração de
investimentos”, o que já é um grande progresso em re-
lação ao que antes havia denominado de pilhagem.

O caráter político da atitude do Governo de São
Paulo foi, a meu ver, plenamente confirmado, quando,
depois de ameaçar generalizadamente vários Estados,
entrou com ações apenas contra Estados governados
pelo PFL, restringindo os supostos prejuízos da guerra
fiscal a ações comandadas por pefelistas. De outra for-
ma, só é guerra fiscal quando vem do PFL. Até a União,
que foi ameaçada pelos jornais de conceder incentivos
que considerou indevidos a regiões menos desenvolvi-
das, foi indultada pelo Governo paulista.

Não pode ter outro caráter, senão o político, a
atitude de um Estado que tenta declarar inconstitucio-
nais procedimentos que ele mesmo vem praticando
há muito tempo, como aqueles referentes a incentivos
à própria indústria de informática, o mesmo setor cu-
jos incentivos pretende obstar na Bahia. Se o proble-
ma for de natureza filosófica, não deixa de se
contraditória a atitude daquele Estado que, violando a
lei que invoca, distribuiu, em 1998, uma ampla anistia
para devedores do ICMS. Eu não discordo dessa de-
cisão e nem me cabe analisar atitudes do Governo de
São Paulo, mas ele faz o que condena em outros
Estados. Nesse caso, não há lei, não há Confaz, não
há Constituição, não há quebra de isonomia entre as
empresas. A São Paulo tudo é permitido, mesmo o
que acha que não é permitido para os outros.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Ouço o
aparte de V. Exª, nobre Senador José Alencar.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) – Nobre
Senador Paulo Souto, a Presidência informa a V. Exª
que o seu tempo está esgotado.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço que V. Exª me conceda mais quatro mi-
nutos para que eu possa concluir o meu pronuncia-
mento.

Ouço o aparte de V. Exª, nobre Senador José
Alencar.

O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Agradeço a
V.Exª, nobre Senador.Solicitei este aparte para trazer
uma palavra de congratulação pelo oportuno e lúcido

pronunciamento de V. Exª. Todos temos falado, vári-
as vezes, sobre a nossa preocupação com o que está
ocorrendo em nosso País. O Brasil possui dimensões
continentais e oferece quadros diferenciados em
suas regiões – jamais poderemos deixar de compre-
ender isso. Todos nós, onde quer que estejamos, pa-
gamos tributos a São Paulo. Há alguns dias, esteve
conosco, numa das Comissões da Casa, o eminente
Governador de São Paulo. Naquela oportunidade, to-
mei a palavra e falei que as responsabilidades de um
Governador de São Paulo são imensas em relação
ao Brasil, maiores do que as enormes responsabilida-
des que S. Exª tem ao governar o seu Estado. São
Paulo tem responsabilidades com o País e qualquer
liderança que alcance o governo de um Estado dessa
magnitude há que se preocupar com cada metro qua-
drado do nosso território. Assim ensinam todas as
grandes lideranças e todos os eminentes homens pú-
blicos que passaram por responsabilidades como
aquela. Houve, por exemplo, a criação da Sudene* no
governo do eminente brasileiro Juscelino Kubits-
chek*, um governante que deu uma demonstração
clara de que era mais brasileiro do que mineiro. Por
isso, ele recebe o aplauso e a consagração da própria
história política do Brasil. Juscelino se preocupava
com a sorte de cada região do País, razão pela qual
criou a Sudene. Ele reconheceu que era preciso criar
um instrumento que corrigisse as diferenças regiona-
is ou pelo menos parte delas. Juscelino sempre se or-
gulhou da pujança econômica de São Paulo, tanto
que poderia, como mineiro e como Presidente da Re-
pública, ter levado a indústria automobilística para Mi-
nas Gerais, e, no entanto, aplaudiu e respeitou as
decisões tomadas pelos presidentes das grandes
companhias automobilísticas que se instalaram no
Brasil na segunda metade da década de 50. Eminen-
te Senador Paulo Souto, espero que o pronunciamen-
to de V. Exª, assim como as muitas advertências que
têm sido trazidas a esta Casa sobre o procedimento
do Governo de São Paulo, surta efeito. O Governador
há de compreender que as responsabilidades dele
são com o País e que são maiores do que as enormes
responsabilidades que possui como Governador de
São Paulo. Concluo o meu aparte, agradecendo a V.
Exª e cumprimentando-o pelo seu oportuno e lúcido
pronunciamento.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª me permite um aparte?

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presi-
dente, peço um pouco de tolerância para conceder
um aparte ao Presidente da Casa, Senador Antonio
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Carlos Magalhães, e para concluir o meu pronuncia-
mento.

O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Paulo Souto, ouvia do meu gabinete o dis-
curso de V. Exª. Não resisti e vim até aqui para felici-
tá-lo e, mais do que isso, para pedir que esse
pronunciamento sirva de orientação para o Senado e
para o Governo Federal no tratamento dos desníveis
regionais. No momento, o que se passa no Brasil em
relação a São Paulo é uma situação altamente escan-
dalosa, onde os órgãos públicos e sobretudo as insti-
tuições financeiras só funcionam para beneficiar esse
Estado e os empresários que nele trabalham. O Brasil
é um só e não pode continuar com esse “paulistério”,
com todas essas instituições financeiras dominadas
por São Paulo. O Presidente Geisel dizia, com muita
razão, que a área econômica jamais poderia ficar ex-
clusivamente com São Paulo, porque isso seria um
grande malefício para o País, tal a força econômica
que esse Estado representava e representa no Brasil.
Portanto, penso que V. Exª faz uma advertência, não
ao Senado e à Câmara, mas ao Brasil, inclusive ao
Presidente da República, que deve ler o seu pronunci-
amento para que possa, talvez assim, diminuir as de-
sigualdades regionais. Sei que é propósito de Sua
Excelência diminuí-las, mas como os homens coloca-
dos no Governo são exclusivamente ligados a São
Paulo, aumentará a distância entre os nossos Esta-
dos e São Paulo. Até mesmo os Estados do Sul, o Rio
de Janeiro e Minas Gerais submetem-se à tirania eco-
nômica de São Paulo. V. Exª, neste instante, não é
apenas o intérprete do povo baiano, onde foi um dos
governadores mais competentes em todos os tempos
da nossa terra, V. Exª fala como um brasileiro que
quer um Brasil uno, respeitado. E o Brasil não pode
ser respeitado com as desigualdades existentes em
seu território. Por isso, vim aqui para felicitá-lo, não
em nome dos baianos, pois é desnecessário, mas em
nome do Senado, como seu Presidente, porque V. Exª
está sendo um verdadeiro intérprete da Nação. Muito
obrigado.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Inicialmen-
te, agradeço as palavras encorajadoras do Senador
José de Alencar, que tem sido, neste meu primeiro
mandato como Senador, um orientador, tal o seu
equilíbrio, a sua capacidade e a sobriedade com que
aborda essas questões no Senado. Também agrade-
ço as palavras do Senador Antonio Carlos Maga-
lhães. S. Exª, que foi três vezes Governador do meu
Estado, conhece a luta do nosso Estado em busca do
desenvolvimento, em prol de ocuparmos um lugar im-
portante neste País. Não se trata de levantar, aqui, a

voz contra aquele Estado composto de gente
trabalhadora, mas sim da imperiosa necessidade de
encontrarmos meios para o nosso completo desen-
volvimento.

Srs. Senadores, não estou certo que todos te-
nham consciência dos objetivos de toda essa orques-
tração, iniciada, na verdade, com a discussão da
reforma tributária, que colocou, estranhamente, como
seu principal objetivo, liquidar com o que chamam de
guerra fiscal. Tudo o que agora se deseja, com as su-
as ações, é impedir a discussão de um dos maiores
erros embutidos na reforma tributária, para as atuais
condições da Federação brasileira, qual seja, a intro-
dução do chamado princípio do destino no ICMS.
Aprovado, todo o ICMS passa a ser devido ao Estado
consumidor e, dessa forma, os Estados não ou pouco
industrializados não terão instrumentos para atrair
empreendimentos. Resumindo, é a perda completa
da capacidade dos Estados de realizarem política in-
dustrial mediante incentivos fiscais. É a absoluta neu-
tralidade para Estados desiguais, que só vai favorecer
os Estados mais ricos.Enfim, o resultado será o maior
processo de reconcentração da industrialização que
o Brasil poderá assistir nos próximos anos.

Cito como exemplo os Estados do Centro-Oes-
te. Qual será o futuro deles? Eles vão crescer mais
pelo aumento de sua produção ou pelo eventual au-
mento da sua arrecadação tributária? Eles vão cres-
cer pelo aumento da produção e não vão ser
recompensados pela capacidade que têm de crescer
no aumento da sua produção. Isso não é justo, e te-
nho certeza que será devidamente analisado aqui no
Senado Federal.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Emi-
nente Senador Paulo Souto, V. Exª já ultrapassou em
mais de onze minutos o seu tempo.

Que seja breve, caso V. Exª queira conceder o
aparte ao nobre Senador Roberto Freire.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Já estou
terminando, nobre Presidente.

Concedo o aparte ao nobre Senador Roberto
Freire.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Teve um mo-
mento aqui que pensei em descontrair, porque trata-
va-se da Bahia e Minas talvez querendo reeditar a
Guerra dos Emboabas e não apenas querendo discu-
tir guerra fiscal. O pronunciamento de V. Exª levanta
um assunto fundamental para entendermos a proble-
mática brasileira, que é todo um processo de integra-
ção das economias mundiais e brasileira, ou melhor,
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a falta de uma política de integração. Essa falta de po-
lítica provocou exatamente este evidente aspecto
que está no centro do discurso de V. Exª: a guerra fis-
cal. Cada Estado adota uma política, imaginando
aquilo que é melhor para si, pouco importando a
União, a Federação, a questão regional. Então, a dis-
puta passou para o âmbito de saber-se qual o Gover-
nador atraía mais investimentos para o seu Estado. E
aí pouco importava. E o Governo Federal assistindo
passivamente a tudo isso. Aí está o erro: a continuida-
de da guerra fiscal se dá pela ausência e omissão do
Governo Federal, pela ausência de uma política in-
dustrial. Por exemplo, São Paulo está hoje lutando
junto ao Governo Federal para que, mais uma vez,
este se transforme em promotor de vendas da indús-
tria automobilística do seu Estado, mas reclama por-
que o Governo Federal deu de mão beijada algo que
não deveria para a implantação da indústria automo-
bilística na Bahia; como também permitiu que os go-
vernos do sul do País concedessem absurdos
incentivos para a instalação de uma indústria automo-
bilística, que viria para o Brasil independente de in-
centivo, já que havia interesse em nosso mercado,
que está em expansão. Se o Governo tivesse definido
uma boa política de desconcentração industrial, a Ba-
hia poderia ser privilegiada sem a necessidade do
empréstimo que foi feito pelo BNDES e o Paraná não
se endividaria da forma absurda que endividou. Tal-
vez essa seja a grande discussão que se precisa fa-
zer, ao invés de se continuar incentivando a guerra
fiscal. Mantendo-se essa situação, São Paulo prova-
velmente continuará concentrando quase 50% do
PIB, o que prejudicará a todos nós e manterá essa
grave distorção no País, que é fruto da desigualdade
que foi sempre entendida como política, a plutocracia
que se instalou no Centro-Sul. Um nordestino falando
sobre isso pode ser, mais uma vez, mal interpretado,
mas quis apenas, para que não se restringisse a uma
discussão baiano-mineira, que na história brasileira
deu, inclusive, conflito, trazer um pensamento per-
nambucano.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Senador
Roberto Freire, não há intenção de estimular nenhum
conflito, mas devo dizer que concordo com algumas
colocações de V. Exª, entretanto, discordo inteiramen-
te das últimas, e lamento não ter tempo para discu-
ti-las.

Como alguns Estados perderiam com a implan-
tação do princípio do destino, não houve dúvida em
reduzir essas perdas, passando para o ICMS o atual
ISS, hoje da órbita municipal, ainda que para isso fos-
se isso fosse necessário aumentar a carga tributária

com mais um imposto, o Imposto sobre Vendas a Va-
rejo, para compensar os Municípios; ou seja, para
atender esse desejo, não há nenhum problema, inclu-
sive, em se aumentar a carga tributária neste País.

Por tudo que aqui se relatou, não devemos es-
perar muito da União em termos de uma política mais
justa para as questões de desenvolvimento regional.
Por isso, muitos Estados se prepararam para a luta
com as suas próprias armas e, agora, precisam en-
frentar a deslealdade de uma guerra para a qual que-
rem obrigá-los a participar desarmados.

Creio importante chamar a atenção, sobretudo,
do Governo Federal, para uma conseqüência imedia-
ta das ações do Governo de São Paulo: uma evidente
perplexidade de muitos investidores em relação a
projetos novos que estavam engatilhados, e isso não
é bom para o Brasil. Na Bahia, estamos oferecendo
garantias aos investidores de que o Estado, primeiro,
confia plenamente na decisão da Justiça, mas que
também dispõe de meios de continuar seu programa
de industrialização. Mas é evidente que o País está
sendo prejudicado com essa atitude.

Srs. Senadores, estou absolutamente convicto
de que este Senado, que representa o interesse dos
Estados Federados e zela pelo equilíbrio dos mem-
bros da Federação, terá muito brevemente a oportuni-
dade de demonstrar o seu zelo e a sua atenção em
assuntos tão importantes, atuando na direção de pre-
servar a autonomia dos Estados, permitindo-lhes a
sua inalienável prerrogativa de lutar para que seus fi-
lhos tenham direito a uma vida mais digna.

Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per-

mita pelo menos a voz de São Paulo, uma vez num
aparte, antes da conclusão.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Emi-
nente Senador Eduardo Suplicy, a Mesa acha justa a
participação de V. Exª, até porque o Estado de São
Paulo foi citado.

Gostaria que V. Exª se restringisse, no máximo,
a um minuto, mesmo porque o orador já encerrou o
seu discurso.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) – Sr.
Presidente, estou inscrito para falar e já se passaram
dezessete minutos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, vou me restringir a um minuto. Penso que
é importante que V.Exª aqui esteja expressando a voz
da Bahia, a sua preocupação com a guerra fiscal,
mas precisamos, Senador Paulo Souto, ir com cuida-
do nesse aspecto. Ainda um estudo recém-publicado
sobre a guerra fiscal, a Reforma Tributária pelo
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BNDES, demonstra que justamente os Estados que
se mostraram mais agressivos quanto à manutenção
da guerra fiscal, quase todos eles, no período de
1985 até o final de 1998, tiveram uma diminuição da
sua participação no Produto Interno Bruto brasileiro.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Se V. Exª
me permite, Senador Eduardo Suplicy, considero
esse projeto destituído de qualquer base científica.
Se com esse esforço, não foi conseguido nenhum ob-
jetivo, imaginem se ele não tivesse existido.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas,
Senador Paulo Souto, precisamos tomar cuidado com
a forma de concessão dos incentivos fiscais e credití-
cios, que tem caracterizado o procedimento dos Go-
vernos Federal e Estaduais no Brasil. Se o destino
dos incentivos for aqueles que já detêm grande patri-
mônio, iremos concentrar ainda mais a riqueza. Esse
debate ainda se prolongará, mas chamo a atenção
para o fato de que, ao invés de estabelecermos incen-
tivos fiscais e creditícios para empresas que detêm
extraordinário patrimônio já acumulado, poderíamos
perfeitamente estar criando empregos, inclusive nos
Estados menos desenvolvidos e que mais precisam
acelerar o seu crescimento, pelas mãos dos que pou-
co ou menos têm no nosso País.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Obrigado a
V. Exª pelo aparte, Senador Eduardo Suplicy .

Durante o discurso do Sr. Paulo Souto,
o Sr. Lúdio Coelho, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da presidência que é ocupa-
da pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência prorroga a Hora do Expediente por quin-
ze minutos para permitir que os Srs.Senadores inscri-
tos para uma comunicação inadiável possam usar da
palavra.

A Mesa conclama todos os Srs. Senadores que
venham ao plenário, porque, em seguida, haverá a
votação de três propostas de emenda constitucional,
que requerem quorum qualificado.

Concedo a palavra ao eminente Senador Fran-
celino Pereira, por cinco minutos, improrrogáveis.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para comunicação inadiável. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje à
noite, no restaurante Carpe Diem, aqui em Brasília,
teremos o lançamento do livro Contos do Rio, do
Senador e amigo Roberto Saturnino, prefaciado por
outro amigo, o Senador Artur da Távola, ambos do
Rio de Janeiro.

No sábado passado, em Belo Horizonte, ao en-
trar na Livraria Ouvidor, na esquina das ruas Fernan-
des Tourinho com Getúlio Vargas, na Savassi, dei-me
de repente com Contos do Rio no estande. Surpreen-
di-me quando li o nome do autor; então não resisti:
comprei este exemplar que aqui está.

Em casa, no carro, no avião, estou lendo o livro,
que trata da filosofia do Rio em suas sete dimensões:
da Doçura, da Vontade, da Sabedoria, da Força, da
Razão, da Destreza e do Amor. São seus sete capítu-
los, nos quais há um eclodir de outras dimensões, fa-
cetas, todas envolventes, como a própria cidade.

Contos do Rio é mais do que ficção, pois dispõe
aos nossos olhos o Rio real, com seus encantos e
dramas.

O Senador da Távola indicou no prefácio que
existem em Roberto Saturnino um político e um escri-
tor. O político é Saturnino, esse aí mesmo, conhecido
de todos nós. O escritor seria o Roberto, autor de
Contos do Rio e de dois outros livros de ficção, os três
sobre o Rio de Janeiro. Um autor surpreendente para
aqueles de nós que só vemos nele, Saturnino, o políti-
co e o homem público.

O Rio de Janeiro, todos sabemos, ecoa sempre
em nossas vidas brasileiras, onde quer que esteja-
mos. Às vezes é a música, às vezes o futebol, às ve-
zes o jogo do bicho, uma vez por ano é o maravilhoso
Carnaval, às vezes é a política, às vezes são as artes
todas, às vezes é o tráfico e às vezes é o narco, às ve-
zes é a praia, é o asfalto, é a favela, sempre é o Cristo
Redentor.

Ainda na semana passada, aqui deste plenário,
o Senador Roberto Saturnino fez um discurso sobre o
Rio, de improviso, enfocando o inusitado cruzar de ca-
minho de dois jovens, o traficante Marcinho VP e o ci-
neasta João Salles, portanto, o narco e o cinema, o
morro, a favela e o asfalto. O Rio rico, meio compla-
cente, e o Rio pobre, em sua vida de inconformismo.

Desta vez não era uma crônica de ficção, mas
da dura e cruel vida real. A imprensa também ocu-
pou-se do tema, extensamente: Zuenir Ventura, Car-
los Heitor Cony, Fernando Gabeira, Luciano Trigo,
Dráuzio Varella, Arnaldo Jabor, Walter Salles, o irmão
de João, e as revistas semanais. O tema ainda é a pa-
uta de toda a mídia.

Ambos, o Senador Saturnino e o escritor Rober-
to, anteciparam-se quando definiram como uma guer-
ra infinda a doença deletéria da sociedade carioca, e
quando apelaram para que meditemos sobre os ca-
minhos, especialmente aqueles de que estamos mais
distantes do embates frontais, para chegarmos à for-
ma de extingui-la.
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A ficção e a realidade, a política e o sonho en-
contram-se em Roberto Saturnino, o Senador e o es-
critor. Antevejo, pois, que o discurso da semana
passada seja o início de seu quarto livro sobre o Rio
de Janeiro. Dessa vez, a pena do escritor Roberto Sa-
turnino dará abrigo a uma dimensão cruel, a da guer-
ra, que se alastra pelos morros e suas – as nossas –
favelas cariocas, sob o olhar seguro e benfazejo do
pensador que ama a sua cidade e o seu País: “Rober-
to Saturnino e o Brasil.”

Sr. Presidente, encaminharei à Mesa requeri-
mento pedindo um voto de congratulações ao Sena-
dor Roberto Saturnino pelo lançamento do seu livro
Contos do Rio.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Francelino
Pereira, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretá-
rio, deixa a cadeira da presidência que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Maga-
lhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Har-
tung.(Pausa)

S. Exª declina da palavra.

Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para comu-
nicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, desejo assinalar, nesta
breve comunicação, um evento da maior importância
para a imprensa do meu Estado do Paraná. Trata-se
da outorga do Troféu Ouro Mérito Lojista 1999 ao jor-
nal Gazeta do Povo, que circula em meu Estado.
Considerado – e com justiça – o mais importante prê-
mio do Comércio Varejista Nacional, o Troféu Ouro
Mérito Lojista foi concedido àquele jornal pela Confe-
deração Nacional de Dirigentes Lojistas. Representa-
do pela deusa da fortuna, em ouro, o prêmio é
resultado da votação direta dos próprios empresários
em todo o Brasil, que indicam quais as empresas
mais representativas em cada setor, como parceiras
do desenvolvimento econômico.

Cumpre destacar que a solenidade de entrega
do prêmio reuniu um seleto grupo de empresas de
todo o País, com destaque para o jornal paranaense,
que o conquistou pela décima vez consecutiva, num
feito memorável, que o apontou como o melhor veícu-
lo de comunicação do Paraná, não apenas para anun-
ciar, mas, também, por ser o parceiro dos lojistas nos
projetos de desenvolvimento. Somente a revista Veja
e o jornal Correio Braziliense conseguiram receber,

por uma década, todos os anos, o troféu Mérito Lojis-
ta, o que enaltece mais ainda os méritos da Gazeta.

A premiação da Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas, que está em sua vigésima edição, in-
vestiga e reconhece a qualidade do trabalho e a
preocupação de empresas que se destacam nos seg-
mentos de comunicação, serviços, calçados, utilida-
des domésticas, eletroeletrônicos, beleza e higiene
pessoal, informática, entre outros, primando pela ma-
nutenção da qualidade de produtos e serviços ao
consumidor.

Vale lembrar, ainda, que o troféu Mérito Lojista
foi criado em 1980 e ampliou as relações entre o co-
mércio e seus fornecedores, ao eleger os melhores
parceiros de cada setor, por meio de uma pesquisa
envolvendo os milhares lojistas de todo o País. A esta-
tueta que o representa foi criada pelo escultor Gusta-
vo Nakle e simboliza a deusa grega da fortuna.

Ao assinalar o fato, quero congratular-me com o
Dr. Francisco da Cunha Pereira Filho, Diretor do jor-
nal, e com toda a equipe, que, ao longo dos seus 81
anos de circulação, têm feito da Gazeta do Povo um
órgão a serviço do desenvolvimento do Paraná.

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente e
Srs. Senadores.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 58, DE 2000

Institui o Programa de Construção
Associativa da Casa própria e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Construção
Associativa da Casa Própria, de natrureza permanen-
te, com o objetivo de financiar a produção habitacio-
nal diretamente promovida por grupo de associados.

Parágrafo único. Os grupos de que trata este ar-
tigo serão constituídos por no mínimo, quatro e, no
máximo, oitenta associados com renda familiar não
superior a vinte salários mínimos.

Art. 2º O Programa de Construção associativa
da Casa própria será implementada no âmbito do Sis-
tema Financeiro de Habitação (SFH), observadas as
seguintes caracteríisticas:

I – adesão voluntária;
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II – número de associados correspondente a
quantidade de unidades habitacionais previstas no
respectivo projeto.

III – responsabilidade solidária, entre todos os
participantes do grupo, com relação às obrigações
assumidas;

IV – aquisição prévia, pelos grupos de associa-
dos, dos terrenos destinados ao respectivo empreen-
dimento;

V – contrapartida dos beneficiários, nos termos
dos respectivos contratos, de até 40% (quarenta por
cento) do montante dos financiamentos concedidos
considerando-se parte dessa garantia o valor de ava-
liação de terreno.

Art. 3º Os empreendimentos financiados pelo
Programa de Construção Asociativa da Casa Própria
serão edificados na forma de condomínios, horizonta-
is ou verticais, sob o regime jurídico da Lei nº 4.591,
de 16 de dezembro de 1964.

Art. 4º Os créditos a serem concedidos pelos
agentes financeiros serão objeto de ajustes individua-
is com os membros do grupo que estarão reciproca-
mente obrigados até a efetiva conclusão do
empreendimento.

§ 1º O valor do financiamento individual a ser
concedido guardará proporcionalidade com a área da
correspondente unidade habitacional e com a devida
partição das despesas comum.

§ 2º A conclusão do empreendimento, atestada
por meio da averbação da licença de ocupação no re-
gistro de imóveis, faz cessar a responabilidade solidá-
ria entre os membros do grupo.

Art. 5º para os efeitos desta Lei a propriedade
em comum do terreno destinado ao respectivo em-
preendimento constitui condição suficiente para ca-
racterizar a associação entre os membros do grupo,
não sendo exigível, para esse fim, nenhuma outra for-
malidade.

Art. 6º Sem prejuízo das regras do SFH, os
membros dos grupos poderão, a qualquer tempo
transferir seus créditos, e obrigações a terceiros que
satisfaçam as condições impostas para a concessão
de financiamento original.

Art. 7º Os grupos de associados deverão promo-
ver, direta ou indiretamente, nesse caso por meio de
entidade assessora, a contratação dos projetos e da
construção do empreendimento financiado, bem
como a fiscalização de sua execução.

§ 1º A entidade assesora porventura contratada
deverá satisfazer as condições de idoneidade e de
capacidade técnica exigidas pelo agente financeiro.

§ 2º A remuneração da entidade assessora, no
caso de o grupo de associados entender necessária a
sua contratação, integrará o custo do empreendimen-
to para os fins do financiamento previsto nesta lei.

Art. 8º Os grupos de associados elegerão uma
comissão coordenadora, com o mínimo de dois e o
máximo de cinco membros, com poderes formalmen-
te delegados para, em conjunto, representar os de-
mais administrativa e judicialmente nos assuntos
diretamente relacionados com o empreendimento fi-
nanciado.

Art. 9º Atendido o disposto nesta Lei, incumbe
ao Poder Executivo instituir as normas operacionais
do Programa de Construção Associativa da Casa
Própria.

Art. 10. Esta Lei será regulamentada no prazo
de noventa dias contados do início de sua vigência.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Sem prejuízo da absoluta prioridade que deve
destinar à população de baixa renda, à política habi-
tacional de iniciativa pública cumpre também alcan-
çar os segmentos de menor renda da chamada
classe média.

Em primeiro lugar, porque como demonstram
dezenas de análise e opiniões formuladas por estudi-
osos do tema, o desatendimento dos setores popula-
cionais com renda imediatamente superior à dos mais
pobres enseja sobre esses pressões de mercado. O
resultado tem sido uma elevada taxa de mobilidade
entre os que têm sido atendidos nos programas de in-
teresse social. Tão logo recebe sua moradia, ou a tem
regularizada, o beneficiário mais pobre é instado a
vendê-la para pessoa de estrato de renda um pouco
mais elevado.

Depois, porque a chamada “baixa classe média”
não se consegue inserir no mercado formal da incor-
poração imobiliária. Os incorporadores, como é natu-
ral, operam sob a lógica da iniciativa privada e
preferem vender os imóveis produzidos exatamente
para os que, por disporem de renda mais elevada,
quase sempre já são proprietários de sua moradia.

Assim, tangida do mercado privado por insufi-
ciência de renda e órfã das políticas públicas, a classe
média vê-se freqüentemente na contingência de ocu-
par as áreas urbanas originalmente destinadas à po-
pulação de baixa renda ou, alternativa mais amarga,
tornar-se vítima de grileiros e loteadores que operam
na clandestinidade.
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Suprir essa injustificável ausência do poder pú-
blico é, assim, o propósito do projeto que ora apresen-
tamos, que encontra abrigo nos arts. 21, XX, e 23, IX,
da Constituição Federal. Buscou-se, contudo, o equi-
líbrio necessário à gestão dos recursos, já notoria-
mente escassos, que serão aportados no programa.
Nesse passo, limitou-se a renda familiar dos benefi-
ciários a vinte salários mínimos e instituiu-se a exi-
gência de prévia aquisição dos terrenos pelos
interessados. Complementarmente, poderá o agente
financeiro exigir dos tomadores dos empréstimos
contrapartida de até 40% (quarenta por cento) do va-
lor financeiro.

Ao lado dessas medidas de necessário comedi-
mento, vicejarão expressivas vantagens para os que
se valerem dessa modalidade de produção habitacio-
nal. A par da liberdade de escolha da localização e do
padrão das unidades, os grupos de associados serão
beneficiados com custos reduzidos em até 40% (qua-
renta por cento), em decorrência da gestão direta dos
empreendimentos.

Ao fazer justiça a um segmento populacional
que vem reduzindo seu padrão de vida em face do
aviltamento salarial e do impacto constante da eleva-
ção dos preços, o programa proposto resultará igual-
mente em maior dinamismo para o mercado da
construção civil, cujas empresas serão diretamente
contratadas e poderão manter e gerar importantes
empregos.

São essas as razões que justificam a presente
proposição, para a qual esperamos contar com o apo-
io dos ilustres membros do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. – Se-
nador Antonio Carlos Valadares.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964

Dispõe sobre o condomínio em edi-
ficações e as incorporações imobiliárias.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 59, DE 2000

Acrescenta alínea h ao inciso II do art. 8º da Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1996, que “altera a le-
gislação do imposto de renda e dá outras providênci-
as.”

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1996, é acrescido da seguinte alí-
nea:

“Art. 8º ..................................................
II – ........................................................
h) ao pagamento de juros a entidade in-

tegrante do Sistema Financeiro de Habitação,
em decorrência de financiamento para aquisi-
ção de casa própria, até o limite anual de
R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais). (AC)

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

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

Justificação

Em países economicamente desenvolvidos,
como a França e os Estados Unidos, o Governo in-
centiva, por meio de deduções tributárias e de alter-
nativas de acesso a crédito fácil e barato, a aquisição
financiada de moradia.

No Brasil, onde o déficit habitacional é alarman-
te, principalmente entre a população de baixa renda,
os juros cobrados, mesmo e linhas de crédito favore-
cido, como a do Sistema Financeiro de Habitação, re-
presentam um peso enorme para os assalariados.

O comprometimento de parte considerável dos
ganhos do indivíduo na realização do sonho da casa
própria não pode ser ignorado pelo Governo, ainda
mais agora que a moradia foi incluída entre os direitos
sociais constitucionalmente assegurados (Emenda
Constitucional nº 26, de 2000).

Acreditamos que a melhor alternativa para mi-
norar o sofrimento dos mutuários seja permitir a de-
dução, no imposto de renda, dos juros pagos para a
amortização dos financiamentos obtidos junto ao Sis-
tema Financeiro de Habitação.

Com o propósito de que essa redução beneficie
principalmente aos mutuários de menor renda, esta-
belece-se um limite anual de R$1.700,00 (hum mil e
setecentos reais).

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. – Se-
nador Antonio Carlos Valadares.

LEGISLAÇÃO CITATA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.

Altera a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras
providências.

....................................................................................
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Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário será a diferença entre as somas:

I – de todos os rendimentos percebidos durante
o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fon-
te e os sujeitos à tributação definitiva:

II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no

ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisi-
oterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupaciona-
is e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopé-
dicos e próteses ortopédicas e dentárias:

b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos
de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1º 2º e 3º graus, cursos de especialização ou profissi-
onalizantes do contribuinte e de seus dependentes
até o limite anual individual de R$1.700,00 (um mil e
setecentos reais):

c) à quantia de R$1.080.00 (um mil e oitenta re-
ais) por dependente;

d) às contribuições para a Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios:

e) às contribuições para as entidades de previ-
dência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência
Social;

f) às importâncias pagas a título de pensão ali-
mentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acor-
do homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos privosionais;

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, pre-
vistas nos incisos I a III do art. 6º da Lei nº 8.134, de
27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho
não-assalariado, inclusive dos leiloeiros e dos titula-
res de serviços notariais e de registro.

§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou
por entidade de previdência privada, representada
pela soma dos valores mensais computados a partir
do mês em que o contribuinte completar sessenta e
cinco anos de idade, não integrará a soma de que tra-
ta o inciso I.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:

I – aplica-se, também, aos pagamentos efetua-
dos a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas
e odontológicas, bem como a entidades que assegu-
rem direito de atendimento ou ressarcimento de des-
pesas da mesma natureza:

II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes:

III – limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC
de quem os recebeu, podendo, na falta de documen-
to, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;

IV – não se aplica às despesas ressarcidas por
entidade de qualquer espécie ou cobertas por contra-
to de seguro;

VI – no caso de despesas com aparelhos orto-
pédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se
a comprovação com receituário médico e nota fiscal
em nome do beneficiário.

§ 3º As despesas médicas e de educação dos
alimentandos, quando realizado pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente, poderão ser dedu-
zidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observa-
do, no caso de despesas de educação, o limite previs-
to na alínea b do inciso II deste artigo.
....................................................................................

(À Comissão de assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Os projetos lidos serão publicados e remeti-
dos à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, proposta de Emenda à Cons-
tituição que será lida pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 12 DE 2000

Altera a redação do art. 57 da Cons-
tituição Federal para, alterando o período
de funcionamento do Congresso Nacio-
nal, determinar o recesso constitucional
de 21 de dezembro a 1º de janeiro e esta-
belecer que o calendário legislativo será
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definido por resolução do Congresso Na-
cional e contemplará período de férias
coletivas dos Congressistas.

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 altera o art. 57 da Constituição Federal,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57. O Congresso Naciona reu-
nir-se-á, anualmnete, na Capital Federal, de
2 de janeiro a 20 de dezembro.

§ 1º .......................................................
§ 2º A sessão legislativa obedecerá a

calendário aprovado mediante Resolução do
Congresso Nacional, que contemplará perío-
do de férias coletivas dos Congressistas.

§ 3º .......................................................
§ 4º ......................................................
§ 5º .......................................................
§ 6º O Congresso Nacional funcionará,

independentemente de convocação, em
caso de decretação de estado de defesa ou
de intervenção federal e de pedido de autori-
zação para a decretação de estado de sítio.

§ 7º (Revogado)" (NR)

Art. 3º O § 4º do art. 58 passa a vigorar com a
seginte redação:

Art. 58. .................................................
§ 4º Durante o receso constitucional e

as férias coletivas, haverá uma Comissão
representativa do Congresso Nacional, elei-
ta por suas Casas na última sessão ordiná-
ria do período legislativo, com atribuições
definidas no regimento comum, cuja compo-
sição reproduzirá, quanto possível, a pro-
porcionalidade da representação partidária.

Art. 4º Revoga-se o § 7º do art. 57 da Constitu-
ição Federal.

Art. 5º Esta Emenda à Constituição entra em vi-
gor na data da sua publicação.

Justificação

A questão do funcionamento do Congresso Na-
cional, diante da experiência vivida após a promulga-
ção da Constituição Federal de 1988, e mesmo antes,
no período da Assembléia Nacional Constituinte, está
a exigir profunda reflexão.

É que desde a Assembléia Nacional Constituin-
te o Congresso Nacional vem sendo convocado “ex-

traordinariamente” ano após ano, o que impõe a revi-
são do processo de funcionamento do legislativo fe-
deral, de maneira a que possa ser substancialmente
reduzido o receso parlamnetar constitucional, a fim
de que seja atendida a necessidade impota pelo qua-
dro de profundas mudanças por que passa o mundo
moderno.

Desde janeiro de 1995, foram as seguintes as
convocações extraordinárias:

Ano Ato Convocatório Autor Período
2000 MSG – 1294/99 PR 5-1 a 14-2-2000
1999 MSG – 0863/98 PR 4-1a 29-1-1999
1998 MSG – 0829/97 PR 6-1 a 13-2-1998
1997 MSG – 0363/97 PR 1º-7 a 25-7-1997
1997 MSG – 0001/97 PR 6-1 a 6-2-1997
1996 MSG – 0288/96 PR 1º-7 a 31-7-1996
1996 MSG – 0001/96 PR 8-1 a 14-2-1996
1995 MSG – 0001/94 PRES SF E CD 16-12 a 31-1-19995

A revolução da informação e a dinâmica do pro-
cesso econômico, social e político, não admite mais
longos recessos legislativos e, portanto, aquilo que
era para ser extraordinário, virou regular, causando
reação popular negativa contra o próprio legislativo,
principalmente por causa do pagamento das ajudas
de custo.

Para atender a esse imperativo factual, propo-
mos que o receso parlamentar constitucional se limite
a doze dias – de 21 de dezembro a 2 de janeiro, esta-
belecendo que o próprio Congresso defina o período
de férias dos congressistas, mediante calendário de
funcionamento a que estará sujeito. Com tal providên-
cia, as férias parlamentares, necessárias, é bom que
se registre, se enquadraria no transcurso da sessão
para atender à citada dinâmica.

Em face dessa alteração, foi necessáro:

I – alterar o § 2º, que previa a impossibilidade de
interrupoção da sessão legislativa enquanto não
aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já que se
propõe a definição pelo próprio Congresso do período
coletivo de férias parlamentares;

2 – ajustar a redação do § 4º do art. 58, para es-
tabelecer que a Comissão Representativa funcionará
tanto no período de recesso constitucional (agora li-
mitado a 12 dias quanto nas férias coletivas);

3 – alterar o § 6º para, eliminando o instituto da
convocação extraordinária, determinar que o Con-
gresso Nacional deverá funcionar em caso de decre-
tação de estado de defesa ou de intervenção federal e
de pedido de autorização para a decretação de esta-
do de sítio: e

4 – revogar o § 7º, vez que foi eliminado o institu-
to da Convocação extraordinária.
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A desnecessidade de convocação extraordiná-
ria do Congresso Nacional, milita em favor da neces-
sária harmonia entre os Poderes e, por conseguinte,
mútua responsabilia no que tange à visão estratégica
da necessidade de funcionamento do legislativo, alia-
da à flexibilidade que se dará ao calendário legislati-
vo, dispensando, com isto, as sucessivas
convocações extraordinárias que observamos nos úl-
timos anos, eliminando de nossa praxe o paradoxo de
que não há nada mais previsível no Congresso Nacio-
nal do que as Convocações “extraordinárias”.

Elimina-se, também, a necessidade de explicar-
mos à opinião pública as razões da Convocação e o
repúdio popular aos elevados custos decorrentes
dessas sessões extraordinárias.

Essas as razões que nos levam a apresentar a
presente proposição que, esperamos, merecerá a
acolhida dos Congressistas.

Sala das Sessões 15 de março de 2000. – Paulo
Hartung – Roberto Freire – Carlos Wilson – Osmar
Dias – Alvaro Dias – José Alencar – Heloisa Helena
– Tião Viana – Nabor Junior – Iris Resende – Geral-
do Lessa – Antero Paes de Barros – Roberto Satur-
nino – Sebastião Rocha – Casildo Maldaner – José
Eduardo Dutra – Eduardo Suplicy – Luiz Pontes –
Luiz Otávio – Lúcio Alcantara – Paulo Souto – Djal-
ma Bessa – Gilberto Mestrinho – Lauro Campos –
Renan Calheiros – Ludio Coelho – Geraldo Cândi-
do – Mozarildo Cavalcanti – Roberto Requião – Ma-
uro Miranda – Maguito Vilela.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

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 e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas se-
rão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente,
quando recaírem em sábados, domingos ou feríados.

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

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

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

ção de serviços comuns às duas Casas;

III – receber o compromisso do Preseidente 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 1º de fevereiro, no primei-
ro ano da legislatura, para a posse de seus membros
e eleição das respectivas Mesas, para mandato de
dois anos, vendada a recondução para o mesmo car-
go na eleição imediatamente subseqüente.

§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presi-
dida pelo Preseidente do Senado Federal, e os dema-
is cargos serão exercidos, alternadamente, pelos
ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal.

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

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 – Preseidente da
República;

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

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Con-
gresso Nacional somente deliberará sobre a matéria
para a qual foi convocado, vedado o pagamento de
parcela indenizatória em valor superior ao do subsí-
dio mensal (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 19 de 4-6-98)

SESSÃO VI
Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas te-
rão comissões permanentes e temporárias, constituí-
das na forma e com atribuções previstas no
respectivo regimento ou no ato de que resultar sua
criação.
....................................................................................

§ 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.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

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

A matéria será despachada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência comunica ao Plenário que a
Mesa do Senado aprovou os Requerimentos nºs 62,
66, 67 e 69, de 2000, de autoria dos Srs. Senadores
Geraldo Cândido, Eduardo Suplicy e Amir Lando, soli-
citando informações a Ministro de Estado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.987-28, que
“Dispõe sobre a regulação, fiscalização e supervisão
dos mercados de títulos ou contratos de investimento
coletivo, 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
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Jonas Pinheiro Bernardo Cabral
Hugo Napoleão Carlos Patrocínio

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Luiz Pontes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Pedro Novais Luiz Bittencourt
João Henrique Carlos Dunga

PFL

Ricardo Fiúza Rubem Medina

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Augusto Farias Vadão Gomes

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.988-18,
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
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
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Jonas Pinheiro Paulo Souto
José Agripino Bernardo Cabral

PMDB

Ramez Tebet Carlos Bezerra
Maguito Vilela Gilberto Mestrinho

PSDB

Lúcio Alcântara Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim
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DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Anivaldo Vale Carlos Batata
Aécio Neves Roberto Jefferson

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Valdemir Moka Armando Monteiro
Mauro Benevides Nair Xavier Lobo

PFL

Francisco Garcia Antônio José Mota

PT

José Pimentel Valdir Ganzer

PPB

Roberto Balestra João Tota

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.989-20, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fis-
cal da União, em favor de Refinanciamento da Dívida
Pública Mobiliária Federal – Recursos sob Supervi-
são do Ministério da Fazenda, crédito extraordinário
no valor de R$ 68.383.840.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento”.

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

José Agripino Hugo Napoleão
Geraldo Althoff Djalma Bessa

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Ernandes Amorim Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Milton Monti Múcio Sá
Edinho Bez Waldir Schmidt

PFL

Manoel Castro Francisco Coelho

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Vadão Gomes Simão Sessim

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.990-29, que
“Altera a legislação do imposto de renda relativamen-
te à incidência na fonte sobre rendimentos de aplica-
ções financeiras, inclusive de beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, à conversão, em capital
social, de obrigações no exterior de pessoas jurídicas
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domiciliadas no País, amplia as hipóteses de opção,
pelas pessoas físicas, pelo desconto simplificado, re-
gula a informação, na declaração de rendimentos, de
depósitos mantidos em bancos no exterior, e dá ou-
tras 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
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

Titulares Suplentes

PFL

Freitas Neto José Agripino
Hugo Napoleão Carlos Patrocínio

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Pedro Piva Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Pedro Novais Nair Xavier Lobo
Edinho Bez João Magalhães

PFL

Rodrigo Maia Costa Ferreira

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Antonio Joaquim Araújo Augusto Nardes

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.991-15, que
“Altera a legislação das Contribuições para a Seguri-
dade Social – COFINS, para os Programas de Inte-
gração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP e do Imposto sobre a
Renda, 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
Mozarildo Cavalcanti José Jorge
Edison Lobão Juvêncio da Fonseca

PMDB

Jader Barbalho Iris Rezende
Nabor Júnio Carlos Bezerra

PSDB

Antero Paes de Barros Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Lúcia Vânia Aécio Neves
Roberto Jefferson Arnaldo Madeira

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Euler Morais Olavo Calheiros
Zaire Rezende Osvaldo Biolchi
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PFL

Medeiros Paulo Marinho

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.992-26, que
“Altera a redação dos arts. 26, 27, 31, 44 e 59 da Lei
nº 9.473, de 22 de julho de 1997, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de
1998”.

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
Djalma Bessa Hugo Napoleão
Francelino Pereira Jonas Pinheiro

PMDB

Ramez Tebet Maguito Vilela
Jader Barbalho Carlos Bezerra

PSDB

Romero Jucá Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Fernando Diniz Euler Morais
Barbosa Neto Gastão Vieira

PFL

José Lourenço João Ribeiro

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Hugo Biehl Romel Anizio
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.994-37, que
“Dispõe sobre a concessão de financiamento vincula-
do à exportação de bens ou serviços nacionais, 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

Carlos Patrocínio Romeu Tuma
Eduardo Siqueira Campos Paulo Souto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra
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PSDB

Pedro Piva Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Ernandes Amorim Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Euler Morais Jorge Costa
Salatiel Carvalho Pedro Novais

PFL

José Carlos Aleluia Ivânio Guerra

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Júlio Redecker João Pizzolatti
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.995-76, que
“Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e
de Orçamento Federal, de Administração Financeira
Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Inter-
no do Poder Executivo Federal, e dá outras providên-
cias”.

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

Moreira Mendes Romeu Tuma
Francelino Pereira Mozarildo Cavalcanti

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Teotonio Vilela Filho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Pinheiro Landim Albérico Filho
Hélio Costa Osvaldo Reis

PFL

José Ronaldo Arolde de Oliveira

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Márcio Reinaldo Moreira Roberto Balestra

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista

Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.996-22, que
“Dá nova redação ao art. 57 da Lei nº 4.878, de 3 de
dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídi-
co peculiar aos funcionários policiais civis da União e
do Distrito Federal, 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
Carlos Patrocínio Francelino Pereira
Edison Lobão Freitas Neto

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)
Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Themístocles Sampaio Igor Avelino
Alberto Fraga Pinheiro Landim

PFL

Raimundo Santos Luciano Castro

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Ari Kara Pastor Oliveira Filho

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.997-36, que
“Acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, da Lei nº 4.504, de 30
de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), da Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e dá outras provi-
dências”.

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
Bernardo Cabral Edison Lobão

Carlos Patrocínio Eduardo Siqueira Cam-
pos

PMDB

Amir Lando Fernando Bezerra
Ramez Tebet Carlos Bezerra

PSDB

Osmar Dias Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior
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Bloco (PMDB/PST/PTN)

Francistônio Pinto Gustavo Fruet
Renato Vianna Carlos Dunga

PFL

Carlos Melles José Mendonça Bezerra

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Hugo Biehl Luiz Carlos Heinze

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até 11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.998-63, que
“Dá nova redação aos arts. 6º e 9º da Lei nº 8.019, de
11 de abril de 1990, e acresce dispositivo à Lei nº
9.365, de 16 de dezembro de 1996”.

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
Jonas Pinheiro Bello Parga
José Agripino Bernardo Cabral

PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Paulo Hartung Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Ernandes Amorim Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Ana Catarina Elcione Barbalho
Laire Rosado Zaire Rezende

PFL

Cesar Bandeira Antônio Geraldo

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

José Linhares Arnaldo Faria de Sá
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 1.999-16, que
“Altera dispositivos da Lei nº 9.649, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, e dá outras providên-
cias”.

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
Bernardo Cabral Djalma Bessa
Hugo Napoleão José Agripino

MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 505



PMDB

Jader Barbalho Fernando Bezerra
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Luiz Pontes Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Luiz Otávio Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Lúcia Vânia Aécio Neves
Roberto Jefferson Arnaldo Madeira

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Pinheiro Landim Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo Philemon Rodrigues

PFL

Ciro Nogueira José Múcio Monteiro

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Gerson Peres José Linhares
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 2.001-6, que
“Dispõe sobre a realização de contratos de financia-
mento de projetos de estruturação dos assentados e
colonos nos programas oficiais de assentamento, co-
lonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária –

INCRA, com risco para o Tesouro Nacional ou para
os Fundos Constitucionais das Regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste”.

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
Jonas Pinheiro José Jorge
Edison Lobão Mozarildo Cavalcanti

PMDB

Jader Barbalho José Fogaça
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Lúdio Coelho Luiz Pontes

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)
Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Paulo Lima Igor Avelino
Salatiel Carvalho João Mendes

PFL

Maluly Netto Mauro Fecury

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Enivaldo Ribeiro Pastor Amarildo

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista

Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
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Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista

Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 2.004-6, que
“Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS”.

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
Bernardo Cabral José Agripino
Edison Lobão José Jorge

PMDB

Jader Barbalho José Fogaça
Nabor Júnior Carlos Bezerra

PSDB

Sergio Machado Pedro Piva

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Ernandes Amorim Leomar Quintanilha

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Milton Monti Jurandil Juarez
Edinho Bez Edison Andrino

PFL

Gervásio Silva Luis Moreira

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Eliseu Moura João Pizzolatti
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até  11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – O Senhor Presidente da República adotou,
em 10 de março de 2000 e publicou no dia 13 do mes-
mo mês e ano, a Medida Provisória nº 2.008-3, que
“Dispõe sobre a atuação das câmaras e dos presta-
dores de serviços de compensação e de liquidação,
no âmbito do sistema de pagamentos, 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)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior
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Bloco (PMDB/PST/PTN)

Jurandil Juarez Cézar Schirmer
Armando Monteiro Edinho Bez

PFL

Rubem Medina Lael Varella

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Enivaldo Ribeiro Pedro Corrêa
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

– O Senhor Presidente da República adotou, em 10 de
março de 2000 e publicou no dia 13 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 2.009-3, que “Assegura
percepção de gratificação por servidores da Carreira
Policial Federal, 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)

Heloísa Helena Antonio Carlos Valadares

PPB

Leomar Quintanilha Ernandes Amorim

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB/PTB)

Aécio Neves Roberto Jefferson
Arnaldo Madeira Jutahy Junior

Bloco (PMDB/PST/PTN)

Nelo Rodolfo Jorge Pinheiro
Alberto Fraga Philemon Rodrigues

PFL

José Carlos Aleluia Adauto Pereira

PT

Aloizio Mercadante Arlindo Chinaglia

PPB

Edmar Moreira Ary Kara
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria:

Dia 15-3-2000 – designação da Comissão Mista
Dia 16-3-2000 – instalação da Comissão Mista
Até 18-3-2000 – prazo para recebimento de

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Até 27-3-2000 – prazo final da Comissão Mista
Até 11-4-2000 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Será feita a devida comunicação à Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Solicito aos Srs. parlamentares que estão em
outras dependências da Casa para virem ao plenário.

Passa-se à Ordem do Dia.

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2000

(Votação nominal)

Terceiro e último dia de discussão, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 4, de 2000 (nº 85/99, na Câ-
mara dos Deputados), de iniciativa do Presi-
dente da República, que acrescenta o art.
76 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (DRU – Desvinculação de Re-
ceitas da União), tendo

Parecer favorável, sob nº 48, de 2000,
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania, Relator: Senador Lúcio Alcântara,
com votos contrários dos Senadores Jeffer-
son Péres, Roberto Freire, Antônio Carlos
Valadares, Carlos Wilson, e, em separado,
contrário, do Senador José Eduardo Dutra.

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

Em discussão a proposta. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –

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

lhães) – Solicito ao Bloco que fique atento.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy

para discutir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, delibera-se, no plenário, em se-
gundo turno, consoante o disposto no § 2º do art. 60
da Constituição Federal, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 4, de 2000, que “desvincula as recei-
tas da União”.

Na medida em que não houve inovação em rela-
ção ao que se votou em primeiro turno, queremos,
aqui, aduzir aos argumentos que foram abordados
pelo Senador José Eduardo Dutra, perante a CCJ, ao
justificar seu voto em separado, contrário à aprovação
da matéria, por inconstitucionalidade. Ao final, desta-
camos alguns pontos que contraditam a tese susten-
tada pelo Governo ao longo dos debates naquela
Comissão.

A Constituição da República adota, no seu art.1º,
caput, como um de seus fundamentos, a forma fede-
rativa do Estado. O federalismo, na linha da chamada
doutrina da subsidiariedade (v. BARACHO, José Alfre-
do de Oliveira.O Princípio da Subsidiariedade: concei-
to e evolução.Rio de Janeiro: Forense, 1997), deve ser
analisado não apenas sob o prisma histórico, como so-
lução encontrada pelos constituintes de Filadélfia
(1787), para que se evitasse o impulso centrífugo de
afirmação de soberanias fragmentadas de parte das
13 colônias tornadas independentes.

Para além disso, essa doutrina labora, a partir
do modelo alemão da Constituição de 1949, a idéia
da associação cooperativa de Estados autônomos,
aos quais a esfera político-administrativa superior da
Nação (União) reconhece, no estatuto constitucio-
nal, o deferimento de prerrogativas e funções a en-

tes político-administrativos inferiores, por duas ra-
zões básicas:

ampliação do coeficiente de governan-
ça, qual seja, obtenção de maior eficácia na
implementação de decisões consensuais
(ou amplamente hegemônicas) entre distin-
tos planos do poder político; e

fortalecimento da governabilidade, como
processo de elevação da legitimidade das
ações governamentais, devido a maior inte-
gração, participação, co-responsabilidade de
agentes políticos diversos.

Assim, a subsidiariedade de que o federalismo
não-competitivo é expressão maior, constitui-se em
fator de fortalecimento do regime democrático por
promover a desconcentração do poder político e por
induzir a maior inclusão de cidadãos no processo de
organização das comunidades que se estruturam
politicamente, de forma soberana, em um dado terri-
tório, particularmente quando este, o território, tem
dimensões continentais.

O maior compartilhamento do poder político, a
observância, portanto, do princípio da subsidiarieda-
de, aponta para aquilo que JOSÉ Joaquim Gomes Ca-
notilho chama de “sistema auto-organizativo”, ou
autopoiético, de “apelo a auto-regulações, de suges-
tões no sentido de evolução político-social e que per-
mite a existência de uma pluralidade de opções
políticas, a compatibilização dos dissensos, a possibili-
dade de vários jogos políticos e a garantia de mudança
por intermédio da construção de rupturas, conforme
Teubner, Ladeur” – Direito Constitucional e Teoria da
Constituição, 2ª edição. Coimbra: Almedina, 1998, p.
1.235).

Melhor ilustrando: um bom governo, no plano
estadual, regido por uma constelação de forças políti-
cas opostas à dominante no plano do governo federal,
pode-se qualificar como alternativa e “garantia de mu-
dança por meio de construção de rupturas”, isto é, de
uma virada sem traumas, se as forças de sustentação
do governo central vêm a perder o apoio da popula-
ção.

Mas, para isso, depende de meios para que pos-
sa desempenhar a contento, em sua circunscrição,
um programa politicamente diferenciado. Se não dis-
põe desses meios, se vive de “pires na mão”, na de-
pendência do Governo Federal, se, portanto, procura
“ser bonzinho”, pragmático, não “cutucando a onça
com vara curta”, não se afirma como alternativa. E na
prevalência dessa cultura política, o continuísmo se
impõe, ainda que como opção trágica, catastrófica,
porque faz crer à cidadania que não há alternativas,
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que o remédio amargo é o “menos ruim” disponível no
mercado eleitoral.

Cremos, dessa maneira, que a opção fundamen-
tal da Assembléia Nacional Constituinte de 1988 por
um federalismo vigoroso, participativo, não foi mero ca-
pricho ou simples repetição mecânica de nossa histó-
ria constitucional, até mesmo porque, também nessa
matéria, padecemos da “sístoles e diástoles” a que se
referia o General Golbery do Couto e Silva.

Tratou-se de uma compreensão de que o regi-
me democrático, na sociedade brasileira, só tem con-
dição de florescer em plenitude se pratica a
desconcentração. Federalismo é condição necessá-
ria para a democracia em nossa Nação. Não é por
acaso que, dentre as chamadas limitações materiais
explícitas ou cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, CF), jun-
tas se encontram as vedações a emendas constituci-
onais tendentes a abolir “a forma federativa de
Estado” e “o voto direto, universal e periódico”.

Temos que essa proposição fere a forma federa-
tiva de Estado, porque estrangula recursos para que
os Estados possam exercer as suas funções, não
apenas aquelas “remanescentes”, como nos ensina
Josaphat Marinho. (Poderes Remanescentes na fe-
deração brasileira. Salvador: Artes Gráficas, 1954),
como também aquelas “comuns e concorrentes” (v.
Horta, Raul Machado. Direito Constitucional, 2ª edi-
ção. Belo Horizonte, Del Rey, 1999).

Basta de tanta leniência. Este Congresso Nacio-
nal já foi tolerante demais com a questão da supres-
são de meios e instrumentos para que os
Estados-membros possam, de fato, agir de forma au-
tônoma. Basta de o Governo Federal alegar, de um
lado, que Estados e Municípios precisam comparti-
lhar os encargos da União e, de outro, retirar-lhes a
arrecadação necessária para tanto, valendo-se de
pomposos artifícios, tais como fundos – social de
emergência ou de estabilização fiscal – “Lei Kandir”
ou, agora, uma tal de “desvinculação de receitas da
União”. Basta de consentimento a uma política que,
em vez de promover o federalismo cooperativo, apon-
ta para o federalismo competitivo, fundado na guerra
fiscal permanente.

Em artigo publicado na Folha de S.Paulo, na
edição de 23 de janeiro de 2000, o Deputado Aloízio
Mercadante esclarece:

Por intermédio desse mecanismo
(DRU), este Governo, que aumentou os im-
postos em 165% e as contribuições em
294% e que dilapidou o patrimônio público
com o falso argumento de aumentar o in-

vestimento social e abater a dívida pública,
propõe retirar R$3,1 bilhões da Educação,
R$1,8 bilhão da Saúde, R$12,1 bilhões da
Previdência e R$1,8 bilhão do Fundo de
Amparo ao Trabalhador. No total, são
R$41,2 bilhões que o Governo desvincula
para canalizá-los para o pagamento dos ju-
ros da dívida pública, que, em 1999, atingi-
ram um montante estimado de R$140 bi-
lhões.(MERCADANTE, Aloísio. O alienista.
In: “Folha de S. Paulo”, edição de 23-1-00,
Caderno Dinheiro, p.2).

Como se vê, desvincular não significa aqui libe-
rar. “Liberar” significaria reconhecer à União, por meio
do Congresso Nacional e do Poder Executivo, via
uma “lei de meios” amplamente discutida, sem “ferro-
lhos”, (José Fogaça) devidamente sancionada pelo
Presidente da República, a prerrogativa de livremente
dispor sobre a destinação de toda a arrecadação e de
todo o gasto da União, o que, de fato, não ocorre:

a uma, porque a Constituição Federal
(art. 166, §3º, inciso II, letras a, b e c) veda
a ação parlamentar no sentido de modificar
a destinação de certos recursos previstos
na proposta original do Poder Executivo.
Chama-se a atenção, especialmente, para a
letra b, que versa sobre o “serviço da dívi-
da”, maior carreador das disponibilidades fi-
nanceiras da União, dos Estados e dos Mu-
nicípios;

a duas porque a Lei n.º 4.320, de 17
de março de 1964, ainda vigente, prevê a
possibilidade de “não processamento de
despesas”, isto é, o contingencionamento, o
que, na verdade, defere ao Poder Executivo
a palavra final sobre o empenho de recur-
sos, cuja destinação, em tese, teria sido de-
cidida pelo Poder Legislativo. Vale lembrar
que, em 1971, Richard Nixon tentou “contin-
genciar” o orçamento federal e foi ameaça-
do de impeachment pela Suprema Corte
norte-americana.

Esses novos recursos da União, esses R$41,2
bilhões, não são dinheiro de que se poderá dispor
autonomamente. Trata-se de recurso vinculado aos
termos do acordo do Governo Federal com o FMI. É
dinheiro carimbado, tem destinação certa: saciar a
sanha do Moloc de nossos tempos – o Sistema Fi-
nanceiro Internacional. São recursos que deveriam
ser carreados para atividades dos Estados Federa-
dos – educação, saúde, segurança pública, crédito
para micro, pequenas e médias empresas – e que,
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ao sacrifício de vidas, são vertidos para a manuten-
ção ou a ampliação da lucratividade das bancas de
Nova Iorque, Londres, Tóquio, Hong Kong e Frank-
furt.

Vale lembrar, finalmente, que a emenda prevê
que impostos federais que, eventualmente, venham a
ser instituídos no futuro não padecerão de vincula-
ções. Assim, se da Reforma Tributária resultar, de
fato, a criação do tributo federal denominado de
Imposto de Valor Agregado (IVA) – como o sucessor
de impostos indiretos como IPI, ICMS e ISS –, a arre-
cadação desse se destinará exclusivamente aos co-
fres da União e, certamente, haverá impactos nas
receitas de Estados, Distrito Federal e Municípios.

Pelos motivos expostos, recomendamos o voto
contrariamente à PEC nº4, de 2000, por vício insaná-
vel de inconstitucionalidade.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Sebastião
Rocha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, a DRU é uma nova roupa-
gem que o Governo busca dar ao Fundo de
Estabilização Fiscal. Eu diria, até, que é uma versão
ligeiramente melhorada do FEF, porque exclui da vin-
culação os repasses constitucionais para Estados e
Municípios, e também o salário educação. Mas, se, por
um lado, a DRU avança nesse sentido, de outro man-
tém vícios antigos do FEF. Por exemplo, ela retira re-
cursos expressivos da Previdência Social e da Saúde,
e também recursos constitucionais que devem ser re-
passados para os Estados e Municípios, os quais
constam da obrigatoriedade de despesas de 25% do
Orçamento dos Estados e dos Municípios. Em função
disso, realmente não dá para votar favoravelmente a
essa Proposta de Emenda Constitucional do Governo.

Há um problema grave, nessa questão da DRU,
relacionado ao Orçamento a União. O atraso na apro-
vação da DRU certamente está paralisando o Gover-
no Federal e, como um todo, praticamente paralisa as
ações de Governo, em função de que o Orçamento
está dormitando na Comissão Mista de Orçamento,
não por culpa dos dirigentes ou dos membros da Co-
missão, mas porque é um precedente, há um
pré-requisito, há necessidade de se aprovar anterior-
mente a DRU para que, depois, se vote o Orçamento
da União.

Em função disso, prefeituras, Estados e órgãos
governamentais da União estão prejudicados, por-

que, mais uma vez, vai ser votado o Orçamento no fi-
nal de março, início de abril, e todas essas ações e os
projetos relativos a emendas de Parlamentares so-
frem um grande atraso, sendo um grande prejuízo
para a população dos Estados e Municípios, e, por-
tanto, para a população de todo o País.

Por outro lado, há um outro agravante no contex-
to da DRU: exatamente a desvinculação de recursos
da Previdência Social e da Saúde, conforme mencio-
nei. Quando se trata da desvinculação de recursos da
CPMF, aliás, com muita razão afirmou o Senador
Eduardo Suplicy, essa PEC é inconstitucional, porque
quando se implantou a CPMF no País, após votação
e aprovação no Congresso Nacional, houve uma ga-
rantia constitucional de que esses recursos seriam
utilizados exclusivamente na Saúde e na Previdência
Social. No entanto, recursos da CPMF estão sendo
utilizados para outros fins, por intermédio dessa des-
vinculação.

Com relação à Previdência Social, a questão é
ainda muito mais grave, pois o Senado poderá, na tar-
de de hoje, estar jogando uma pá de cal na esperança
do povo brasileiro de ter um salário mínimo equivalen-
te a US$100.

A DRU, o Senador Suplicy mencionou, retira em
torno de 2 bilhões da Previdência Social, mas os da-
dos elaborados pela assessoria do PDT são diferen-
tes e dizem que os recursos são muito superiores a
esse montante e que, de fato, a Previdência Social se-
ria superavitária no País, não fosse a desvinculação
de seus recursos, que, segundo estudos de que dis-
ponho, seriam da ordem de R$8 bilhões a R$10 bi-
lhões, os quais estariam sendo sendo retirados da
Previdência Social, da contribuição de empresas e de
trabalhadores.

Portanto, aí está o desfalque na Previdência So-
cial, aí estão os recursos que vão lhe faltar para pagar
um salário mínimo mais justo e mais digno para os
quatorze milhões de aposentados que vivem dele.

Por essas razões, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, é que, particularmente – claro que, de certa
forma, o PDT também fica liberado –, voto e encami-
nho contrariamente à DRU.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –

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

lhães) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cân-
dido.

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, creio que a opção funda-
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mental da Assembléia Nacional Constituinte de 1988
por um federalismo vigoroso, participativo, não foi
mero capricho ou simples repetição mecânica de nos-
sa história constitucional. Tratou-se de uma compre-
ensão de que o regime democrático, na sociedade
brasileira, só tem condições de florescer em plenitude
se praticar a desconcentração. Federalismo é condi-
ção necessária para a democracia em nossa Nação.

Essa proposta de emenda à Constituição, a Des-
vinculação de Receitas da União (DRU), fere a forma
federativa de Estado, porque estrangula recursos para
que os Estados possam exercer suas funções, como
também aquelas “comuns e concorrentes”.

Este Congresso Nacional já foi tolerante demais
com a questão da supressão de meios e instrumentos
para que os Estados-membros possam, de fato, agir
de forma autônoma. Basta de o Governo Federal ale-
gar, de um lado, que Estados e Municípios precisam
compartilhar os encargos da União e, de outro, reti-
rar-lhes a arrecadação necessária para tanto, valen-
do-se de pomposos artifícios, tais como Fundos –
social de emergência ou de estabilização fiscal –, “Lei
Kandir” ou, agora, uma tal de “Desvinculação de Re-
ceitas da União”. Basta de consentimento a uma polí-
tica que, ao invés de promover o federalismo
cooperativo, aponta para o federalismo competitivo,
fundado na guerra fiscal permanente.

Por intermédio desse mecanismo (DRU), este
Governo, que aumentou os impostos em 165% e as
contribuições em 294%, e que dilapidou o patrimônio
público com o falso argumento de aumentar o investi-
mento social e abater a dívida pública, propõe retirar
R$3,1 bilhões da Educação, R$1,8 bilhão da Saúde,
R$12,1 bilhões da Previdência e R$1,8 bilhão do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador. No total são R$41,2 bi-
lhões, que o Governo desvinculará para canalizá-los
para o pagamento dos juros da dívida pública, que,
em 1999, atingiram um montante estimado de R$140
bilhões.

Como se vê, Srªs e Srs. Senadores, desvincular
não significa aqui liberar. “Liberar” significaria reco-
nhecer à União, através do Congresso Nacional e do
Poder Executivo, via uma “lei de meios” amplamente
discutida, devidamente sancionada pelo Presidente
da República, a prerrogativa de livremente dispor so-
bre a destinação de toda a arrecadação e de todo o
gasto da União, o que, de fato, não ocorre.

Primeiro, porque a Constituição Federal (art.
166, § 3º, inciso II, letras a, b e c) veda a ação parla-
mentar de modificar a destinação de certos recursos
previstos na proposta original do Poder Executivo.
Chama-se a atenção, especialmente, para a letra b,

que versa sobre o “serviço da dívida”, maior carreador
das disponibilidades financeiras da União, dos Esta-
dos e dos Municípios;

Segundo, porque a Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, ainda vigente, prevê a possibilidade de “não
processamento de despesas”, isto é, o contingencia-
mento, o que, na verdade, defere ao Poder Executivo
a palavra final sobre o empenho de recursos cuja des-
tinação, em tese, teria sido decidida pelo Poder Legis-
lativo.

Vale lembrar que, em 1971, Richard Nixon ten-
tou “contingenciar” o orçamento federal e foi ameaça-
do de impeachment pela Suprema Corte
norte-americana.

Esses novos recursos da União, os R$41,2 bi-
lhões, não são dinheiro de que se poderá dispor auto-
nomamente. Trata-se de recurso vinculado aos
termos do acordo do Governo Federal com o FMI. É
dinheiro carimbado, tem destinação certa: o sistema
financeiro internacional. São recursos que deveriam
ser carreados para atividades dos Estados federados
– educação, saúde, segurança pública, crédito para
micro, pequenas e médias empresas – e que, com o
sacrifício de vidas, são vertidos para a manutenção
(ou ampliação) da lucratividade das bancas de Nova
Iorque, Londres, Tóquio, Hong Kong e Frankfurt.

Vale lembrar, finalmente, que a emenda prevê
que impostos federais que eventualmente venham a
ser instituídos no futuro não padecerão de vincula-
ções. Assim, se da reforma tributária resultar, de fato,
a criação do tributo federal denominado imposto so-
bre valor agregado (IVA) – como sucessor de impos-
tos indiretos tais como IPI, ICMS e ISS –, a
arrecadação desse imposto destinar-se-á exclusiva-
mente aos cofres da União e, certamente, haverá im-
pacto nas receitas de Estados, Distrito Federal e
Municípios.

Pelos motivos expostos, votamos contrariamen-
te à PEC nº 4, de 2000, por vício insanável de incons-
titucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Com a palavra o nobre Senador Antonio Car-
los Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a PEC nº 4 já
foi, de forma profunda e ampla, discutida anterior-
mente na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania e, em primeiro turno, no plenário do Senado.

A emenda visa colocar nas mãos do Presidente
Fernando Henrique Cardoso verba no montante de
R$41 bilhões, para que Sua Excelência disponha da
mesma de forma livre, discricionária e a aplique como
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quiser e entender. Isto é, o Presidente passará a dis-
por de recursos que deveriam ser destinados à saú-
de, à educação, à segurança pública, à agricultura e
ao emprego, setores que foram alvo de promessas de
Fernando Henrique para o seu primeiro Governo, o
Governo dos cinco dedos. Parece-me, Sr. Presiden-
te, que, no segundo mandato, ele ficou reduzido à
mão esquerda, porque a mão direita já não possui
mais os dedos correspondentes às obras propostas
na primeira campanha para Presidente da República.

Não fosse o corte linear, que incide sobre pro-
gramas estratégicos do próprio Governo que se iden-
tificam com os anseios da sociedade, naturalmente,
Sr. Presidente, estaríamos a votar com ele.

Entretanto sabemos, por antecipação, que o di-
nheiro que se está reservando tem o objetivo primaci-
al de pagar ao FMI o que foi prometido. E o FMI não
tem compromisso com o Brasil, com os pobres, com a
educação, com a saúde, com a agricultura ou com a
segurança pública. O FMI tem compromisso com os
grandes conglomerados econômicos que dominam
este mundo, e principalmente com os Estados Uni-
dos. A prioridade é, então, pagar a dívida, nem que
para isso irmãos nossos, que não dispõem de condi-
ção mínima para pagar o seguro-saúde, continuem a
morrer na porta dos hospitais brasileiros.

Nós, que estamos no Senado, podemos pagar
um seguro privado. Perdemos o IPC, que nos garan-
tia uma aposentadoria e um atendimento médico a
qualquer momento, mas podemos ter, para os nos-
sos filhos e esposas, entes mais próximos e mais
queridos, com o ordenado que recebemos, um segu-
ro-saúde que lhes assegure atendimento. Entretan-
to, Sr. Presidente, quem dispõe somente do SUS
está praticamente à beira do inferno, à beira do pur-
gatório.

É só visitarmos, como disse a Senadora Heloi-
sa Helena, num momento de grande inspiração, os
hospitais da periferia das grandes cidades do Brasil.
Aliás, não é preciso nem irmos às grandes cidades
do Brasil; basta irmos à periferia de Brasília para ver-
mos, pessoalmente, a forma dantesca e miserável
como são atendidos pelo SUS os nossos doentes. E
isso ocorre porque o Sistema Único de Saúde ainda
não dispõe dos recursos necessários à sua manu-
tenção, não dispõe dos meios financeiros necessári-
os ao atendimento das populações mais pobres do
Brasil.

A Constituição assevera, no seu art. 212, que a
União obrigatoriamente colocará à disposição da
educação 18% de suas receitas. A única ressalva que
a DRU fez refere-se ao salário-educação. No que se

refere às demais atividades da educação, houve um
corte linear de 20%, correspondendo a um montante,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de mais de
R$2 bilhões, o mesmo acontecendo com o setor da
saúde.

Tenho conhecimento disso, porque recebi uma
carta do Hospital de Cirurgia de Aracaju, o hospital
mais tradicional da nossa capital. Funcionários de-
sesperados, na expectativa da demissão em massa e
do fechamento do hospital, enviaram-me uma carta
há 15 dias, mostrando a situação caótica daquela uni-
dade hospitalar, daquela casa de caridade, pode-se
dizer, porque não visa lucro com o trabalho exercitado
diariamente em favor dos mais pobres. Ela está pres-
tes a ser fechada porque, simplesmente, o Estado
não paga o que deve, o Município de Aracaju não pa-
ga o que deve.

E a remuneração paga pelo SUS aos médicos
é tão irrisória que eles não querem mais atender os
doentes que lhes são encaminhados pelo Sistema
Único de Saúde. A remuneração dos médicos é ver-
gonhosa, é miserável, e faz que eles prefiram, então,
atender os doentes em situação particular, receben-
do uma remuneração melhor, mais condigna com a
atividade para a qual se prepararam durante anos e
anos – o mesmo ocorre com enfermeiros e psicólo-
gos.

Houve decréscimo no montante dos recursos
destinados ao setor da saúde, nos últimos anos, no
Orçamento da União. A própria Consultoria do Sena-
do Federal apresentou dados – que divulguei aqui e
não foram contestados nem pelo Governo – que con-
firmam isso. Em 1997, quando começou a ser cobra-
da, a CPMF era destinada única e exclusivamente à
saúde e era de 0,20% sobre o valor do cheque. Em
1997, a participação da saúde no Orçamento da
União era de 10%. Estima-se que, no ano 2000, os re-
cursos para a saúde totalizem 5,6%.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães. Faz soar a campainha.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Após a aprovação da CPMF, e
depois que ela foi aumentada de 0,20% para 0,38%,
houve um verdadeiro estelionato, uma verdadeira
fraude do Governo Federal contra um Senador que
confiou na sua palavra, que confiou na palavra des-
se Governo que não tem palavra! O Ministro da Sa-
úde, um homem honrado em quem eu confiava, o
Sr. Adib Jatene, demitiu-se simplesmente porque
esse Governo não tem compromisso a não ser com
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o capital externo, com o FMI, e com aqueles que es-
tão fazendo com que nós, do Senado, estejamos a
defender verba para uma situação que não poderia
acontecer num País democrático: verba para salvar
alguns pobres que existem neste País, alguns po-
bres que são mais de 32 milhões de irmãos nossos!

Obrigado, Sr. Presidente.

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

O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Para dis-
cutir. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
creio que a discussão sobre a constitucionalidade
da matéria já foi travada na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Entendo ser desnecessá-
rio neste momento retornar à questão. Prefiro justi-
ficar, já que tenho adotado uma posição de inde-
pendência, quando voto, no exercício do meu man-
dato. Prefiro justificar o posicionamento favorável a
essa proposta, por entender ser da boa prática ad-
ministrativa a flexibilização de determinados recur-
sos, suficientes para o atendimento de demandas
inesperadas, urgentes e dinâmicas que ocorrem
especialmente num país em desenvolvimento
como o nosso. Sobretudo as circunstâncias exigem
essa flexibilização, circunstâncias que dizem res-
peito a reformas urgentes, como reforma adminis-
trativa, tributária, previdenciária e fiscal, e especial-
mente a proposta que se discute agora, na Comis-
são de Assuntos Econômicos, da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal.

Portanto, a medida pleiteada pelo Governo
apresenta-se no bojo de um contexto de reformas que
ocorrem para estabilizar a economia nacional e orga-
nizar as finanças públicas brasileiras, organizar a ad-
ministração pública nacional. É preciso,
especialmente – repito –, num país em desenvolvi-
mento, rediscutir constantemente as prioridades pre-
viamente estabelecidas. É possível e necessário, em
função da mudança de prioridade, discutir redirecio-
namento de recursos.

A alocação de recursos deve se dar em função
de emergências, deve se dar em razão de necessida-
des inadiáveis, e é evidente que, com o engessamen-
to absoluto do Orçamento, torna-se impossível essa
realocação de recursos, até mesmo quando ocorrem
necessidades de natureza social e as prioridades de-
vem ganhar nova orientação.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, não esta-
mos oferecendo, ao contrário do que se disse, um
cheque em branco ao Presidente da República.A pro-
posta prevê a desvinculação de recursos, mas exige a

participação do Congresso Nacional na aprovação da
destinação que vier a ser dada a esses recursos pelo
Poder Executivo.

Seria exigir verdadeiros milagres do Poder Exe-
cutivo, em um País em desenvolvimento, numa fase
de transição dinâmica, administrar com o Orçamento
absolutamente engessado.

Não se trata pois, Sr. Presidente, de uma ques-
tão para Oposição ou Situação: trata-se de uma ques-
tão de natureza lógica, que diz respeito à boa gestão
da coisa pública, à boa prática da administração no
País.

Quem já teve a honra e a oportunidade de go-
vernar, como inúmeros Senadores aqui presentes,
não ignora a necessidade de uma providência como
essa que o Poder Executivo deseja merecer da parte
do Poder Legislativo.

Portanto, Sr. Presidente, digo com absoluta
isenção, até porque, é bom assinalar, essa proposta é
diferente da anterior, a proposta do FEF: não há com-
prometimento dos recursos destinados aos Estados e
aos Municípios, e não há, também, comprometimento
dos fundamentais recursos do salário-educação, a
base da manutenção do ensino fundamental no País.

Assim, Sr. Presidente, acredito que a tarefa de
administrar sem esse percentual de flexibilização que
se pretende torna-se praticamente impossível. Obvia-
mente, o Congresso Nacional terá a responsabilidade
de acompanhar a destinação que for dada aos recur-
sos advindos dessa reserva que a desvinculação per-
mitirá ao Presidente da República utilizar, nunca sem
o consentimento do Congresso Nacional.

Portanto, Sr. Presidente, com isenção e com a
consciência tranqüila, voto favoravelmente a essa
proposta.

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

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, de fato, eu nem iria pronun-
ciar-me sobre essa matéria, porque nossos
companheiros de bloco já o fizeram e também já tive-
mos a oportunidade de debater o assunto durante
muito tempo. Mas, cada vez mais, observamos o gi-
gantesco amor do Congresso Nacional para com o
Executivo. O Congresso Nacional – especialmente
nós que representamos a Federação –, a cada dia,
abre mão de suas prerrogativas, cedendo-as ao Po-
der Executivo. Temos feito isso em relação à nossa
nobre tarefa de legislar. Como é de conhecimento de
todos – qualquer pessoa de bom-senso sabe disso –,
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o Governo Federal hoje, é quem mais legisla e o faz
por meio das medidas provisórias. Estamos abrindo
mão de uma tarefa igualmente nobre, constitucional,
que é a de acompanhar, de fiscalizar o Poder Executi-
vo. Muitos fatos gravíssimos têm ocorrido na gerência
do dinheiro público, com o abuso do que é assegura-
do constitucionalmente ao Governo Federal diante de
prerrogativas dos Estados e Municípios. Cada vez
mais, estamos abrindo mão disso.

Sempre fico alarmada com o nosso silêncio di-
ante de medidas como essa, que é inconstitucional,
que mexe com clareza não nos interesses dos Esta-
dos, porque foram preservadas as respectivas des-
tinações – diferente do que ocorria anteriormente –,
mas na responsabilidade dos Estados e Municípi-
os, que são sobrecarregados quando o Governo
Federal se ausenta ou retira recursos de áreas fun-
damentais de responsabilidade exclusiva do apare-
lho do Estado, principalmente no que diz respeito
às populações mais pobres, como nas áreas de sa-
úde, educação, segurança pública e, como já foi vá-
rias vezes discutido nesta Casa, em relação à
Previdência.

Realmente, fico muito assustada quando se
começa a debater, alegando que isso nada mais é
do que uma possibilidade de flexibilizar a Adminis-
tração Pública. Se assim o fosse, não haveria outro
remendo – que já foi discutido nesta Casa pela Ban-
cada do Governo –, que não esteja flexibilizando
tanto; ao contrário, estar-se-ia tirando uma atividade
exclusiva do Congresso Nacional, que é a de discu-
tir o Orçamento.

Diz-se que é para flexibilizar e, ao mesmo tem-
po, diz-se que não é para agir desse modo, porque a
matéria já estará garantida e aprovada pela Comis-
são de Orçamento e por esta Casa. Então, se é para
flexibilizar, por que o Governo está dando como des-
culpa o fato de que o dinheiro está voltando para as
áreas das quais ele está retirando? Qual a lógica que
explica tirar R$41 bilhões da educação, da segurança
e da Previdência e, posteriormente, conceder igual
montante para as mesmas áreas, conforme definição
estabelecida na votação do Orçamento?

Não há lógica para isso, porque tal flexibilidade
não está relacionada com as ações que o Governo
tem obrigação de empreender especialmente no que
tange às populações mais humildes. Se fosse assim,
estaria tudo bem. O problema é que é se retiram R$41
bilhões, fazendo-se com que voltem apenas R$25 bi-
lhões. O restante fica absolutamente solto. Nada está
discutido em relação ao Orçamento, e sabemos exa-
tamente para que bolso vai o dinheiro solto neste

País: para o financiamento dos juros e do serviço da
dívida.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me V. Exª um aparte?

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço V. Exª com prazer.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Gostaria apenas de lembrar uma lógica que está por
trás dessa operação aparentemente inexplicável: o
dinheiro é retirado e depois devolvido, porque, com
esse tipo de dispositivo, o Governo pode continuar
dizendo, por exemplo, que existe déficit de R$20 bi-
lhões na Previdência Social, quando realmente, se
as receitas a ela destinadas não fossem desviadas,
não haveria esse déficit. Muito obrigado.

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Exatamente, Senador José Eduardo Dutra.

E talvez, Senador Antonio Carlos Valadares, já
que V. Ex.ª tratou tão bem da questão da saúde, fos-
se o momento de apresentarmos um projeto de lei
que obrigasse os agentes públicos a só matricular
seus filhos nas escolas públicas, a só levar seus fi-
lhos e a sua família aos hospitais públicos, mesmo
que tal projeto de lei fosse considerado demagógico
por alguns de nossos Pares. Talvez assim, muito
além do discurso, pudéssemos efetivamente não
apenas visitar instituições de saúde – porque talvez
possamos até nos abalar vendo a miséria crescente
em que se encontra hoje o setor de saúde e alguns
de nós poderão até deixar cair uma lágrima em seus
rostos em virtude dessa situação –, mas importante
mesmo era criar essa obrigatoriedade de os filhos,
os netos, as esposas dos agentes públicos só pode-
rem, efetivamente, ser atendidos nas instituições pú-
blicas. Dessa forma, iriam ver realmente o que está
acontecendo na educação, na saúde e na Previdên-
cia Social.

Portanto, Sr. Presidente, o Bloco vota contra,
tanto pelo fato de o projeto estar eivado de vício de in-
constitucionalidade, como por, efetivamente, não es-
tarmos dispostos a cada vez mais estabelecer
mecanismos da “flexibilidade” para financiar a agiota-
gem internacional.

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

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, na Comissão, já havia me manifestado, em
tese, favoravelmente a essa proposta.

Como Prefeito, fiz o contigenciamento de uma
parte dos recursos e também o fiz como Governador,

MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 515



mas o meu voto muda neste plenário. O Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Francis-
co Gros, do Rafael Greca de Macedo, da Máfia italia-
na e da espanhola, não merece um voto de confiança
com essa liberalidade do Senado da República.

A Senadora Heloisa Helena terminou a sua in-
tervenção dizendo que os recursos se destinarão, ao
fim, ao pagamento dos agiotas internacionais. Não
será outro o destino. Essa não é uma proposta para
dar condições de governabilidade a um Governo sé-
rio; é uma proposta para atender à ganância dos es-
peculadores internacionais e a financiar os juros
absurdos que o País continua pagando na sua dívida
interna.

Embora, em tese, eu acredite que os governos
precisem de uma flexibilidade maior para executar os
seus programas e manipular os seus orçamentos,
esse voto de confiança ao Fernando Henrique, ao Ra-
fael Greca e ao Francisco Gros, não o dou. Meu voto é
contra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Tem a palavra V. Ex.ª.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
mos que ir à origem desta matéria. Esta proposta
veio a esta Casa no Governo Itamar; foi aprovada,
praticamente, pela unanimidade da Casa, porque
era absolutamente compreensível que, vivendo os
dias que vivíamos naquela época, para o Governo
se consolidar, ele teria de ter uma fórmula através
da qual ele focasse basicamente — e por isso se
chamava Fundo de Assistência Social — as teses
referentes à assistência social.

Naquela oportunidade, apresentávamos como
argumentação do projeto a tese de que, no segundo
semestre, teríamos a instalação da Assembléia Naci-
onal Revisora, onde promoveríamos a reforma tribu-
tária. E, com a reforma tributária, essa questão
estaria sendo resolvida. Saiu a revisão, e não foi feita
a reforma tributária. No início do primeiro governo do
Sr. Fernando Henrique Cardoso, Sua Excelência pe-
diu a extensão desse mesmo fundo por dois anos. E
está lá, na Exposição de Motivos, que nesse prazo
seria feita a reforma tributária, e a matéria não seria
mais necessária. Passados os dois primeiros anos do
Sr. Fernando Henrique Cardoso, não foi feita nem a
reforma tributária, nem nada sobre essa matéria. E
Sua Excelência, mais uma vez, solicitou ao Congres-
so a prorrogação por mais dois anos – os dois anos fi-

nais do seu mandato – a fim de que essa matéria fos-
se votada, tendo em conta que nesse ínterim estaria
garantida a aprovação da reforma tributária.

Agora, Sua Excelência pede o mesmo para todo
o seu mandato, ou ainda, até o final do seu mandato.
Serão oito anos de vigência de uma medida que nas-
ceu para ser provisória. Primeiro, para equacionar a
questão social, numa época conturbada, posterior ao
processo de impeachment e o conseqüente afasta-
mento do Presidente Collor, urgindo, pois, que um
novo governo se consolidasse. E, já agora, o Governo
não apresenta qualquer argumentação e simples-
mente diz que precisa desse dinheiro para aplicar no
que for necessário.

Não penso como o Senador Álvaro Dias, que
vota a favor porque crê ser necessário – e, mesmo ten-
do sido Governador de Estado, penso que não seja ne-
cessário – nem como o Senador Roberto Requião, que
vota contra por não dar um voto de confiança ao Sr.
Fernando Henrique. Posso até não dar o meu voto de
confiança ao Sr. Fernando Henrique, mas acredito que
essa matéria seja indispensável ao Governo, notada-
mente neste momento por que passa.

O Governo não merecia essa matéria; não me-
recia, até porque, está claro, o Deputado Germano
Rigotto, Presidente da Comissão de Reforma Orça-
mentária, encerrando as atividades daquele colegia-
do, pegou o seu projeto, entregou à Mesa da Câmara,
para ir ao Plenário, e disse com todas as letras: “O
Governo Federal não quer a Reforma Tributária”. Não
quer; e por uma razão muito simples: a União nunca
arrecadou tanto quanto hoje. Nunca o Governo Fede-
ral esteve tão por cima em termos de arrecadação
como agora; o que não se pode dizer dos Governos
Estaduais, nem das Capitais e muito menos das Pre-
feituras do interior. Então, se depender do Governo,
não haverá reforma administrativa ou tributária, nem
hoje, nem nunca!

É uma pena que isso esteja acontecendo; é la-
mentável que estejamos indo para a metade do se-
gundo mandato do Presidente Fernando Henrique
Cardoso (estamos com 65% do tempo transcorrido
dos oito anos do Senhor Presidente Fernando Henri-
que Cardoso), e estejamos aqui a votar uma matéria
igual à que foi feita quando o então Senhor Presidente
Itamar Franco, em um pedido de emergência, gover-
nava em um final de mandato, com a diferença de que
lá se tratava de um projeto, o Fundo Social, destinado
ao social, enquanto que, aqui, tira-se do social.

O que foi dito aqui é verdade, em parte, no senti-
do de que se vai instituir um fundo para que o Gover-
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no lance mão de 20% da sua receita da forma que
quiser. É o que está acontecendo!

Privatizamos a Cia. Vale do Rio Doce e mais não
sei quantas empresas para pagar a dívida. Contudo,
hoje, no Governo do Sr. Fernando Henrique Cardoso,
devemos três ou quatro vezes mais do que no início
do seu mandato. Para onde foi o dinheiro das empre-
sas privatizadas? O que foi feito com aquele dinheiro?

Voto a favor, mas o faço profundamente choca-
do; voto a favor; mas o faço profundamente magoado.
Em parte o Congresso Nacional também é responsá-
vel. A Reforma Tributária não saiu, é verdade, porque
o Governo Federal não quis; mas a Reforma Tributá-
ria também não saiu porque nós não quisemos fa-
zê-la, porque não somos os fiéis escudeiros do
Governo Federal. Temos autonomia, independência,
autoridade, e temos obrigação de fazer. Todavia, la-
mentavelmente – e disse-o bem a Senadora Heloisa
Helena –, consideramos que nossa missão é cumprir
as ordens emanadas do Governo Federal. Não temos
ainda o sentido da nossa autonomia, da nossa autori-
dade e de nosso poder de decisão.

Aproveito, Sr. Presidente, para mostrar que,
quanto a esta matéria de hoje – e para não citar nova-
mente as interrogações existentes –, o jornal Folha de
S.Paulo publica a informação de que o passivo do
banco do Sr. Francisco Gros, pelo prejuízo que causou
na época de sua liqüidação, dezembro de 1995, era de
R$66,6 milhões, segundo o Relatório do Banco Cen-
tral. A Folha de S.Paulo diz que era de R$66,6 mi-
lhões a dívida do banco do Sr. Francisco Gros, o qual,
ainda que estivesse afastado, era co-proprietário à
época.

Tenho aqui, Sr. Presidente, o sumário que o
Banco Central enviou à CPI. Segundo os números
que constam aqui do Relatório do Banco Central envi-
ado à CPI, na mesma data, dezembro de 1995, a dívi-
da desse banco era de US$115,7 milhões. O que
aconteceu? Erro da Folha? Que ela esclareça, por-
que a Folha de S.Paulo está dizendo que, em de-
zembro de 1995, eram R$66,6 milhões. No Relatório
que o Banco Central – do mesmo presidente – nos
enviou, a dívida é de US$115,7 milhões. Como V.
Exªs vêem, reduzida à metade. É por isso, Sr. Presi-
dente, que nos perguntamos o que está certo e o que
está errado; o que é e o que não é.

Lamento que tenham sido retiradas as assinatu-
ras da emenda do ilustre Senador Antonio Carlos Va-
ladares, que deixava a saúde fora dessa questão.
Todavia, espero, Sr. Presidente, que amanhã, quando
formos votar o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, esta Casa vote favorável; que desses R$41

bilhões, que estamos tirando de tudo e de todos, 6%
dos 20% sejam destinados ao Fundo de Combate à
Pobreza. Penso que é o mínimo que esta Casa pode
fazer. Se com uma mão está fazendo com que o Go-
verno retire de tudo, da saúde, da educação, de todos
os setores R$41 bilhões, pelo amor de Deus, Sr. Pre-
sidente, que não sejam R$41 bilhões para pagar dívi-
da; que, dessa quantia, R$10 bilhões sejam
destinados a esse Fundo de Pobreza. Idéia brilhante
de V. Exª, idéia brilhante da Senadora Marina criar a
Comissão, trabalho extraordinário de todos nós lá na
Comissão. Unanimidade total na Câmara dos Depu-
tados, PFL, PT, PC do B. A exceção foi meu amigo
Roberto Freire, porém foi exceção no fundo, mas não
será exceção amanhã para votar minha emenda. Te-
nho certeza, de que, desses R$41 bilhões, destina-
mos 6% para esse fim.

Voto favorável porque tenho confiança de que,
assim como votamos hoje que o Governo tenha esse
dinheiro, como diz o Líder do Governo, como expli-
cam os membros do Governo, como explicou o Sena-
dor Álvaro Dias, a fim de que ele tenha a elasticidade
de aplicar onde for necessário. Se alguém disser que
há um local mais necessário do que o Fundo de Po-
breza, tudo bem, mas aqueles que acharem que não
há nada mais necessário do que os miseráveis, pelo
menos que amanhã se complete o que está se votan-
do hoje, votando, sim, a favor da emenda.

Entrego a V. Exª, Sr. Presidente, pedido de que,
por meio do Gabinete da Presidência, busque-se o
esclarecimento com relação à matéria publicada hoje
na Folha de S. Paulo,dizendo que a dívida do Banco
BFC, do Sr. Gros, é de sessenta e seis bilhões de rea-
is. O relatório enviado pelo Banco Central à CPI diz
que é de cento e quinze bilhões de reais.

Muito obrigado.

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

Concedo a palavra, como Relator, ao Senador
Lúcio Alcântara, para encaminhar a votação.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de certa
maneira o debate que se trava aqui é uma repetição
daquele que ocorreu por ocasião da votação da
emenda em primeiro turno. A argumentação é prati-
camente a mesma.

O que se diz em sentido contrário à proposta é
que estamos oferecendo um cheque em branco ao
Presidente da República para que Sua Excelência
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gaste 41 bilhões ao seu bel-prazer. Será verdade?
Afirmo que não. O Orçamento federal, que resulta de
uma proposta do Poder Executivo encaminhada ao
Poder Legislativo, é soberano para fazer as modifica-
ções que julgar convenientes, no interesse do País. A
proposta que se encontra em análise para o exercício
de 2000 já estabelece em que devem ser aplicados
os recursos decorrentes dessa desvinculação. Há re-
cursos para pessoal e para investimentos.

Remanesce no ar a pergunta da Senadora He-
loisa Helena: qual é a finalidade da desvinculação? A
evolução do Orçamento, ao longo dos últimos anos,
mostra que os gastos do Governo Federal com saú-
de, educação, previdência e assistência social estão
crescendo. Não como gostaríamos, mas a cada ano
são superiores aos do ano anterior.O Governo dispõe
da flexibilidade para, a cada mês, aplicar esses recur-
sos de acordo com sua necessidade, conveniência e,
também, conforme os fatos que vão ocorrendo ao lon-
go do ano.

Alguns ex-governadores se manifestaram di-
zendo que compreendem a conveniência dessa flexi-
bilidade na aplicação desses recursos. O Senador
Roberto Requião inverteu o brocardo popular: faça o
que fiz, mas não faça o que digo. Quer dizer, ele quan-
do foi governador do Paraná fez, mas agora está di-
zendo que não façam. Evidentemente, uma
contradição. Ele mesmo reconhece a necessidade de
o governante dispor de maior liberdade na aplicação
desses recursos, liberdade que não é absoluta por-
que o Orçamento depende da aprovação, da manifes-
tação do Congresso Nacional.

Os Senadores Roberto Freire e Pedro Simon,
entre outros – e recordo-me muito bem dos dois – são
duas memórias vivas da evolução do que agora es-
tá-se chamando de desvinculação de recursos da
União: o Fundo Social de Emergência e o Fundo de
Estabilização Fiscal. Ouvi do nobre Senador Eduardo
Suplicy a afirmação de que esta medida atenta contra
a Federação, é prejudicial aos Estados, aos Municípi-
os. Não é verdade. O Fundo de Estabilização Fiscal,
sim, porque tirava recursos do Fundo de Participação
dos Estados e do Fundo de Participação dos Municí-
pios. O que estamos desvinculando agora são recur-
sos da União, do Governo Federal, que já são do
Governo Federal, nem dos Estados, nem dos Municí-
pios, porque as transferências constitucionais estão
preservadas. Então, salvo engano da minha parte,
não há prejuízo para os Estados e Municípios.

O Senador Roberto Freire, durante a discussão
dessa proposta na Comissão de Constituição e Justi-
ça, chegou a dizer, cheio de confiança, que até estava

receoso de, daqui a três anos, ter que estar aqui, tal-
vez como líder de um governo, reivindicando essa
mesma proposta. Não sei se terei o privilégio de estar
aqui na próxima legislatura, mas julgo que seria extre-
mamente desagradável estar na próxima legislatura
discutindo isso. Na verdade, essas transformações,
essas reformas não se completaram. O próprio enca-
minhamento do Presidente da República, nesse parti-
cular, faz referência a que se trata de uma situação
provisória enquanto essas reformas se completam.
Uma vez concluídas, não há por que apelar nova-
mente para um instrumento dessa natureza.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Lúcio Alcântara, gostaria apenas de um es-
clarecimento.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Pois não, Senador.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Se for aprovada a reforma tributária nos termos em
que está apresentada, em substituição a uma série
de impostos – IPI, ICMS e outros – pelo Imposto so-
bre o Valor Agregado, que efeito terá sobre os Esta-
dos a aplicação do DRU? Haverá perda ou não?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – É
evidente que se aprovarmos uma reforma teremos
de examinar essa questão no momento próprio. Eu,
por exemplo, jamais admitiria – e V. Exª pode me
cobrar isto amanhã – e jamais votaria aqui uma des-
vinculação que viesse a atingir Estados e Municípi-
os. V. Exª estava se referindo a uma hipótese. No
momento em que esta se configurar, vamos nos re-
unir para deliberar e decidir. Eu já adianto a minha
posição: não concordarei com qualquer desvincula-
ção que atinja recursos constitucionais de Estados e
Municípios.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Senador
Lúcio Alcântara, V. Exª me concede um aparte?

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com prazer, nobre Senador Roberto Frei-
re.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Não quero
pedir esclarecimentos a V. Exª, mas talvez esclare-
cer e precisar melhor o que foi o meu encaminha-
mento na Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. Primeiro, talvez descontraindo um pouco
aquela reunião, eu disse que em três anos, talvez,
possamos estar no Governo, e nesse caso, se não ti-
ver sido resolvida ainda a questão do desequilíbrio
fiscal, talvez tenhamos de estar propondo, como Go-
verno, a continuidade de uma proposta como a da
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desvinculação. Até porque fomos responsáveis, eu e
o Senador Pedro Simon, de encaminhar no Congres-
so Nacional – eu, na Câmara dos Deputados, e S.
Exª no Senado Federal – a primeira proposta que cri-
ou mecanismos de flexibilização da execução orça-
mentária por meio de dispositivos como esses, no
Governo Itamar Franco.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – V.
Exª, com maior precisão de linguagem, está confir-
mando o que eu havia dito. O que V. Exª deseja, na
hipótese de um eventual sucesso eleitoral, é não ter
que pedir isso, porque teriam completado todas as
mudanças que possibilitassem o equilíbrio fiscal e
orçamentário à União.

Depois de três anos, se tivesse de me manifes-
tar sobre o assunto, teria um constrangimento muito
grande. Afinal de contas, anos se passaram sem que
esse estado de equilíbrio se configurasse para que
possamos prescindir de uma alteração como a da
desvinculação.

Na época, uma das críticas feitas ao chamado
Fundo Social de Emergência é a de que muitos gas-
tos que não tinham nada de social nem de emergên-
cia eram feitos à conta desse fundo. Ele era
meramente uma rubrica orçamentária, um rótulo que,
na verdade, apenas encobria uma manobra de flexibi-
lização de gastos no sentido de dar uma maior estabi-
lidade orçamentária e fiscal à União.

Portanto, Sr. Presidente, emiti parecer favorável
e encaminho favoravelmente. Nessas circunstâncias,
não temos como deixar de aprovar a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Ademir
Andrade para encaminhar a votação.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, se a proposta
fosse boa e correta, dir-se-ia abertamente. O Gover-
no diria que é preciso desvincular, porque pretende
usar, dessa ou daquela forma, os recursos à sua
disposição. Mas essa não é a verdade. Basta ler a
mensagem do Presidente da República e chamar a
atenção para alguns de seus aspectos. Primeiro, diz
Sua Excelência que precisa disso para o financia-
mento de despesas não-comprimíveis, sem endivi-
damento adicional da União; e, em segundo, diz que
se destina a preparar o programa fiscal, de curto e
médio prazo, visando a obtenção de superávits pri-
mários crescentes e suficientes para estabilizar em
três anos a relação entre a dívida líqüida consolida-
da do setor público e o Produto Interno Bruto. Essa

é a mensagem enviada pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso ao encaminhar a emenda ao
Congresso Nacional. Note-se que fala em três anos,
e isso já faz sete anos. Na verdade, os recursos se-
rão retirados e destinados, efetivamente, ao paga-
mento do serviço da dívida interna. Dívida interna
essa que, inexplicavelmente, o Governo Fernando
Henrique Cardoso só fez crescer. São dados abso-
lutamente incontestáveis.

Sua Excelência assumiu o comando deste País
com a dívida interna de R$60 bilhões, que hoje está
atingindo a cifra de R$500 bilhões, sobre os quais es-
tamos permanentemente a pagar juros astronômicos
e absurdos ao Sistema Financeiro Nacional e Interna-
cional. Porque feito por bancos situados no Brasil,
mas que têm investimentos externos na especulação
financeira que aqui transita.

Ora, com tudo isso, como é que podemos pen-
sar em deixar o Governo utilizar da forma como quer
20% do Orçamento da União? Fala-se aqui em R$41
bilhões nos quatro anos, e que o Governo está bus-
cando superávit. O superávit fiscal de 1999 foi de
R$38 bilhões. A diferença entre o que o Governo Fer-
nando Henrique Cardoso arrecadou e o que ele gas-
tou em investimentos, no social, em pagamento de
pessoal gerou um superávit de R$38 bilhões. Para
onde foi esse dinheiro? Foi, evidentemente, para o
pagamento do serviço da dívida. Para onde foram,
como perguntou o Senador Pedro Simon, todos os re-
cursos arrecadados na privatização das empresas
estatais brasileiras?

A dívida, que era de R$60 bilhões, em cinco
anos, chegou a quase 50% do nosso PIB, atingindo a
cifra de R$500 bilhões. Como posso acreditar na com-
petência deste Governo para aplicar os recursos?
Como posso confiar neste Governo e liberar os recur-
sos para a aplicação a seu bel-prazer? Muito diferente-
mente do que disse o Senador Álvaro Dias, não há
nenhum controle na aplicação desses recursos.

Além de tudo, ainda há um outro aspecto. Em
breve, quando chegar o final do ano, o Governo, na
medida em que precisar dos Parlamentares para a
aprovação de alguma matéria, fará o que fez no final
de 1999: segurará os recursos das emendas parla-
mentares, das emendas de Bancada e das emendas
de comissão. Aí, ele terá esse dinheiro na mão e um
Ministro-Chefe para negociar com os Parlamentares
a liberação desses recursos, fazendo com que o pró-
prio Poder Legislativo se enfraqueça nessa hora.O di-
nheiro é retido, embora esteja garantido no
Orçamento, depois de um imenso trabalho para apro-
var as emendas, e o Governo simplesmente negocia
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com os Parlamentares a sua liberação mediante a
exigência de votos a favor das propostas do seu inte-
resse. Sem contar que o Orçamento para 2000, la-
mentavelmente, está parado até hoje em função da
aprovação desta emenda no Congresso Nacional.
Então, os Parlamentares abrem mão de um direito
que é seu para depois se verem pressionados a rene-
gociá-los. Os Parlamentares se enfraquecem quando
dão ao Presidente da República tamanho poder de
decidir sobre a aplicação de recursos de 20% de tudo
o que é arrecadado na Nação brasileira.

Portanto, realmente não dá para acreditar nes-
te Governo; não dá para votar essa emenda, muito
pelo contrário, votamos contra, conscientemente.
Temos a absoluta certeza de que estamos fazendo o
que é correto, em benefício da sociedade brasileira.
Não dá, finalmente, para agüentar um Governo que
aumenta a dívida pública interna aos níveis que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso aumentou,
dilapidando todo o patrimônio público nacional, au-
mentando a nossa dependência dos países desen-
volvidos do primeiro mundo, porque são eles os
detentores de grande percentual da economia brasi-
leira. Por essa razão, chamo a atenção dos Srs. Se-
nadores para a própria mensagem do Executivo. Ele
não fala em utilização de recursos em benefícios so-
ciais, até porque serão tirados deles. Ele se refere
claramente a serviço da dívida que o Governo tem.
Com essa desvinculação, pretende-se retirar mais
recursos da área social para enriquecer banqueiros
e especuladores do Sistema Financeiro Nacional e
Internacional.

Portanto, nós do Partido Socialista Brasileiro vo-
tamos contra essa emenda da desvinculação da re-
ceita da União. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao Senador Hugo Napo-
leão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, poderia até cin-
gir as minhas ponderações àquelas feitas pelo emi-
nente Relator, Senador Lúcio Alcântara. Mas não
me seria possível deixar de oferecer a ótica do meu
Partido, o Partido da Frente Liberal, que, já em su-
cessivas reuniões de Bancada, tem discutido à saci-
edade as questões relativas à vinculação ou à des-
vinculação.

Debatemos, por exemplo, o imposto verde, fa-
zendo-lhe restrições, porque vincula. Discutimos a
antiga emenda do Senador Antonio Carlos Valadares,
pois também, embora se trate da finalidade nobre da

saúde, provocava vinculações. Debatemos
igualmente a emenda em curso, que se refere tam-
bém a recursos para a saúde, mas vincula.

Consideramos sobretudo que, na atualidade,
toda a orientação – inclusive do próprio Governo Fe-
deral – é no sentido contrário, ou seja, desvincular.
Como foi bem ponderado pelo Senador Álvaro Dias,
do Estado do Paraná, quem foi Governador, como
nós, sabe muito bem a importância de não se ficar
manietado, em todos os sentidos. Ora, quanto mais
vinculações houver, mais manietados ficarão prefei-
tos e governadores de todo o País. Afinal, esta é ou
não é uma Casa da Federação brasileira? Temos ou
não temos que defender os Estados? Creio que sim.

Aos que muitas vezes me argúem se a emenda
da pobreza, de iniciativa do eminente Presidente
Antonio Carlos Magalhães, vincula, eu gostaria de
acrescentar: não, ela não vincula para Estados nem
para Municípios. E é isso que não queremos. Já que
somos a Casa dos Estados, a Casa da Federação
brasileira, devemos, sob o ponto de vista jurídico e
constitucional, cumprir cada vez mais essa meta de
facilitar a vida dos Estados. É o que aqui estamos fa-
zendo.

O Senador Lúcio Alcântara fez referências a pa-
lavras do Senador Roberto Requião, também do
Estado do Paraná, com relação a algo que S. Exª. se
diz contra, mas que foi a favor quando Governador.
Não entro nesse mérito, apenas me refiro a uma ob-
servação feita sobre o Ministro do meu Partido, Rafael
Greca, homem preparado, culto, excelente
ex-Prefeito de Curitiba, que está desenvolvendo um
trabalho exemplar à frente do Ministério do Esporte e
Turismo. Não se cogita de votar ou deixar de votar
porque se é ou não se é adversário ou amigo de S.
Exª., o Ministro. O mesmo eu diria com relação ao Sr.
Francisco Gros, que já demonstrou em outras oportu-
nidades o quanto tem de conhecimento a respeito da
área que lhe está sendo cometida agora, mais uma
vez, para o bem de nosso País.

Além disso, Sr.Presidente, para mais um reforço
com relação às observações do Senador Ademir
Andrade de que a mensagem do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso não contempla a questão soci-
al, eu diria que contempla sim. É o item 9 da
exposição de motivos assinada pelos Ministros Mar-
tus Tavares e Pedro Malan, que salienta: “Ressalte-se
que a desvinculação de fontes orçamentárias é de es-
sencial importância para que se possam financiar
adequadamente programas sociais indispensáveis...”

Logo, considero altamente contemplado, na
mensagem do Presidente Fernando Henrique Cardo-
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so, que essa desvinculação, além de ajudar a estabili-
dade fiscal e tirar a rigidez orçamentária, vai, sem
dúvida alguma, agir em favor do social.

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, concluo
para dizer que, se tudo isso não fosse verdade, nada
seria feito à sombra, porque o Orçamento vai prever a
destinação dessas despesas, e nós, Senadores e De-
putados, haveremos de acompanhar sua aplicação,
pelo bem da execução orçamentária.

Sr. Presidente, o PFL votará integralmente a fa-
vor da medida.

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

Passa-se à votação.
De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da

Constituição, combinado com o art. 288, inciso II, do
Regimento Interno, a matéria depende, para sua
aprovação, do voto favorável de três quintos da com-
posição da Casa, devendo a votação ser feita pelo
processo eletrônico.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

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

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, uso da palavra apenas
para fazer duas observações que considero funda-
mentais sobre os pronunciamentos feitos pelos Se-
nadores Hugo Napoleão e Lúcio Alcântara, este últi-
mo Relator da matéria.

Srs. Senadores, o Líder do PFL, por quem tenho
muito respeito, porque foi Governador, como eu, na
mesma época – ele no Piauí e eu no Estado de Sergi-
pe –, com quem tenho a mais respeitável convivência,
a meu ver disse uma incoerência e teve um pequeno
lapso de memória, uma vez que, ao afirmar que não
aceita qualquer vinculação, sem querer atingiu o pro-
jeto a que vou votar favoravelmente – e tenho certeza
de que S. Exª. também o fará –, que é o projeto para
erradicação da pobreza, de iniciativa do nobre Presi-
dente do Senado e do Congresso, Senador Antonio
Carlos Magalhães, que, em boa hora, conseguiu, pelo
menos no Senado, que tenhamos garantidos R$4 bi-
lhões para serem aplicados em programas de comba-
te e erradicação da pobreza no Brasil. E este projeto,
que teve uma Comissão especial que contou com o
apoio do Bloco de Oposição, que passou na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, e, certa-

mente, será votado em breve pelo Plenário do Sena-
do Federal, vincula recursos.

Então, se fôssemos obedecer à orientação do
Líder do PFL, votaríamos contra o projeto do Senador
Antonio Carlos Magalhães. E eu, de maneira alguma,
vou votar contra.Votarei a favor, apesar de vincular re-
cursos do IPI, da CPMF, de grandes fortunas, dos re-
cursos de privatização na composição do Fundo de
Combate à Pobreza.

De sorte, Sr. Líder do PFL, Senador Hugo Napo-
leão, que não obedecerei à orientação de V. Exª. Fica-
rei ao lado do Presidente do Senado, Senador
Antonio Carlos Magalhães, do PFL.

Srs. Senadores, a segunda observação é so-
bre o que aqui afirmou o Senador Lúcio Alcântara
na defesa da DRU. S. Exª. disse, alto e bom som,
que os Estados não tomariam nenhum prejuízo no
que diz respeito à aplicação de 20% da desvincula-
ção das verbas. Ora, onde são aplicados os recur-
sos da saúde? Será que a União fica no céu? Será
que a União fica na estratosfera? A União fica nos
Estados, fica nos Municípios, e o dinheiro é aplica-
do justamente nas unidades federadas. E o Sr. Lú-
cio Alcântara diz que os Estados não tomarão
prejuízo algum, por exemplo, em se tirando dois bi-
lhões da saúde. Onde a União vai aplicar esses re-
cursos, os dois bilhões que retira da saúde? Ah, vai
aplicar, quem sabe, na montagem de um projeto es-
pacial, quem sabe, Sr. Presidente, lá de cima da es-
tratosfera, para enxergar a miséria e a pobreza no
Brasil.

Então, Sr. Presidente, só queria fazer estas duas
observações: dizer que o PSB, no Senado Federal,
não atende – como não o fez em nenhum momento –
às orientações do PFL, preferindo ficar, sim, com esse
projeto oportuno, de autoria do Senador Antonio Car-
los Magalhães, que vem em defesa daqueles que mor-
rem no Brasil por falta de um mínimo que não
possuem. E repudiar a argumentação, a meu ver ex-
temporânea e inadequada, do Senador Lúcio Alcânta-
ra, afirmando que os Estados não tomarão nenhum
prejuízo com a retirada de 20%, de forma linear, de
toda a receita, inclusive da saúde, educação, etc.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – As Sras e Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO 16.

Houve duas abstenções.
Total de votos: 75.
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-

ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra oferecendo a redação final à Proposta de Emen-
da à Constituição nº 4, de 2000, que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Pa-
trocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 198, DE 2000
(Da Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania)

Redação final da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 4, de 2000 (nº 85, de
1999, na Câmara dos Deputados).

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia apresenta a redação final da Proposta de Emene-
da à Constituição nº 4, de 2000 (nº 85, de 1999, na
Câmara dos Deputados), que acrescenta o art. 76 ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
com alterações redacionais para adequação à Técni-
ca Legislativa.

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de Março de
2000.– José Agripino, Presidente – Lúcio Alcanta-
ra, Relator– Roberto Requião – Bello Parga – José
Eduardo Dutra – Romeu Tuma – Bernardo Cabral –
José Alencar – Carlos Wilson – José Fogaça – Jef-
ferson Peres – Ramez Tebet – Alvaro Dias.

ANEXO AO PARECER Nº 198, DE 2000

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº, DE 2000

Acrescenta o art. 76 ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias,
instituindo a desvinculação de arrecada-
ção de impostos e contribuições sociais
da União.

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 É incluído o art. 76 ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, com a seguinte re-
dação:

“Art. 76. É desvinculado de órgão, fun-
do ou despesa, no período de 2000 a 2003,
vinte por cento da arrecadação de impostos
e contribuições sociais da União, já insittuí-
dos ou que vierem a ser criados no referido
período, seus adicionais e respectivos
acréscimos legais.” (AC)

“§ 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, bem como a base de cálculo das apli-
cações em programas de financiamento ao
setor produtivo das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste a que se refere o art. 159, I,
c, da Constituição.” (AC)

“§ 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.” (AC)

Art. 2º Esta Emenda Consitucional entra em
vifgor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Serão feitas as devidas comunicações à Câma-

ra dos Deputados e ao Presidente da República.
Oportunamente, convocarei sessão do Con-

gresso Nacional para a promulgação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 24, DE 1999

(Votação nominal)

Quinto e último dia de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 24, de 1999, tendo como pri-
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meiro signatário o Senador Lúcio Alcântara,
que dá nova redação à alínea c do inciso I
do art. 12 da Constituição Federal (naciona-
lidade brasileira), tendo

Parecer favorável, sob nº 849, de
1999, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Amir
Lando.

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter-
no, transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão da matéria, podendo ser oferecidas emen-
das assinadas por um terço, no mínimo, da compo-
sição do Senado.

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

É lida a seguinte:

EMENDA
(de plenário)

Apresentada à proposta de emenda à consti-
tuição nº 24, de 1999, em primeiro turno, tendo co-
mo primeiro signatário o senador Lúcio Alcântara,
que dá nova redação à alínea c do inciso I do art.
12 da Constituição Federal (nacionalidade brasi-
leira).

EMENDA Nº 1-PLEN

Acrescente-se à proposição o seguinte artigo,
procedendo-se à devida remuneração:

Art. 2º Fica incluído o art. 76 no Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, com a seguinte re-
dação:

“Art. 76 Os nascidos no estrangeiro
entre 7 de junho de 1994 e a data da pro-
mulgação desta Emenda, filhos de pai brasi-
leiro ou mãe brasileira, poderão ser regis-
trados em repartição diplomática ou consu-
lar brasileira competente, ou em ofício de
registro, se vieram a residir na República
Federativa do Brasil.”

Justificação

O propósito desta emenda é oferecer uma solu-
ção para a inviabilidade de reconhecimento, hoje em
dia, da nacionalidade brasileira aos nascidos no es-
trangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, no

período entre a promulgação da Emenda
Constitucional de Revisão nº3, de 1994 e a entrada
em vigor desta  Emenda à Constituição.

Importa registrar que, em muitos casos, essas
pessoas encontram-se, atualmente, na condição de
apátridas, quando os Estados em cujos territórios
nasceram não dão guarida ao critério de jus solis
para a aquisição da nacionalidade.

Por outro lado, a disposição permanente, na
nova versão redaconal da alínea c do inciso I do art.
12 da Constituição, não equaciona o problema atual,
posto que a opção por uma nacionalidade pressupõe
capacidade civil e as crianças nascidas nas circuns-
tâncias descritas são ainda civilmente incapazes.

Impõe-se, assim, o acatamento da presente
emenda.

Sala das Sessões, 15 de março de 2000. –
José Eduardo Dutra – Romeu Tuma – Eduardo
Suplicy – Carlos Wilson – José Jorge – Roberto
Freire – Sebastião Rocha – Agnelo Alves – Ante-
ro Barros – Roberto Saturnino – Geraldo Cândi-
do – Sérgio Machado – Roberto Jucá – Belo
Parga – Amir Lando – Maguito Vilela – Pedro Si-
mon – Geraldo Althoff – Edison Lobão – Tião Vi-
ana – Marluce Pinto – Heloisa Helena – Luiz
Ponte – Luiz Otávio – Lauro Campos – Lúcio
Alcântara – Hugo Napoleão – Mozarildo Caval-
canti – Nabor Júnior .

(À Comissão de ConstituiçãoAntonio
Carlos Valadares Justiça e Cidadania).

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a proposta e a emenda, em
primeiro turno.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

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

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Proposta de
Emenda Constitucional do Senador Lúcio Alcânta-
ra foi aprovada por unanimidade na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania porque visa a
corrigir uma situação criada a partir da revisão
constitucional da Emenda nº 3, promulgada em 7
de junho de 1994. Essa situação gerou uma série
de brasileiros apátridas, porque, sendo filhos de
brasileiros e nascidos no exterior, quando volta-
ram ao Brasil, em função da redação dada à
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emenda constitucional, não puderam ser registra-
dos. Eles somente poderiam se tornar cidadãos
brasileiros quando atingissem a maioridade.

A emenda do Senador Lúcio Alcântara, da for-
ma como estava, corrigia os casos que ocorressem a
partir da sua promulgação, para as crianças que vies-
sem a nascer. No entanto, existem milhares de crian-
ças que nasceram depois de 7 de junho de 1994 e
que virão a nascer até a promulgação da emenda,
que continuariam na mesma situação. Nascidos no
exterior e vindo para o Brasil, somente poderiam ado-
tar, na sua plenitude, a nacionalidade brasileira após
a maioridade.

Para garantir a nacionalidade às crianças nasci-
das nesse período, estamos apresentando uma
emenda acrescentando um artigo às Disposições
Constitucionais Transitórias que diz que os nascidos
no exterior entre 7 de junho de 1994 – exatamente a
data da promulgação da Emenda nº 3, da Revisão
Constitucional – e a data da promulgação dessa
emenda, sendo filhos de pai brasileiro ou de mãe bra-
sileira, poderão ser registrados em repartição diplo-
mática ou consular brasileira competente ou em ofício
de registro, se vieram a residir na República Federati-
va do Brasil.

Trata-se de uma emenda que visa a corrigir
esse problema e que inclusive contou com o apoia-
mento do autor da Proposta de Emenda Constitucio-
nal em discussão, Senador Lúcio Alcântara.

Muito obrigado.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.

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

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Relator,
para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, em todas as Constituições brasileiras – é da
tradição do Direito Constitucional do nosso País –,
são considerados brasileiros natos os nascidos em
território brasileiro, os nascidos em território estran-
geiro, filhos de pai ou mãe brasileira a serviço da
pátria, e os filhos de pai ou mãe brasileira que não
estejam a serviço da pátria, mas que vierem a optar
pela nacionalidade brasileira aos 21 anos.

Ora, em todo o período republicano, as reparti-
ções consulares, ou seja, os consulados brasileiros e
os serviços consulares das Embaixadas do Brasil,
sempre expediram certidões que passaram a ser
transcritas em cartório no Brasil. Esse comportamen-
to sempre foi adotado.

A Revisão Constitucional de 1994 mudou a ex-
pressão “optarem pela nacionalidade” para “residirem
no Brasil”. Então, criou-se um hiato. Entre o nasci-
mento e a residência no Brasil, as repartições consu-
lares brasileiras não mais expediram as respectivas
certidões, criando uma situação de apátrida para os
nascidos em países que não concedem nacionalida-
de a filhos de pai ou mãe estrangeiros.

Logo, havia uma necessidade imperiosa e abso-
luta de deixar mais clara a questão. Creio que as re-
partições diplomáticas não precisavam se eximir,
nesses casos, de oferecer a certidão. No entanto, já
que passaram a assim fazer, é preciso preencher o hi-
ato. Daí a iniciativa válida do Senador Lúcio Alcânta-
ra, bem como a proposta do Senador José Eduardo
Dutra de suprir o período entre a Revisão Constitucio-
nal de 1994 e os dias atuais. Só agora estarão res-
guardados os direitos dos que nascerem no exterior,
filhos de pai ou mãe estrangeiros, que não estejam a
serviço da pátria, resguardando-lhes oportunidade
de optarem, vindo a residir no Brasil, pela nacionali-
dade brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para discutir.

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

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a Emenda objetiva reparar um
dano causado pela Emenda Constitucional nº 3, que
deu nova redação ao art. 12, inciso I, alínea “c”.

É importante ter uma compreensão do que dis-
põe o art. 12:

Art. 12. São brasileiros:
I – natos:
..............................................................
c) os nascidos no estrangeiro, de pai

brasileiro ou de mãe brasileira, desde que
venham a residir na República Federativa
do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela
nacionalidade brasileira.

Nessas circunstâncias, os filhos de mãe brasi-
leira ou de pai brasileiro nascidos em país que não
pratica o princípio da nacionalidade como derivação
do ius soli ficaram numa situação de não poder ad-
quirir nacionalidade alguma. São os chamados apá-
tridas. Conseqüentemente, pretende-se restaurar
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um princípio já consolidado nas Constituições brasi-
leiras de 1967 e de 1988 e na Emenda Constitucio-
nal nº 1, de 1969. Todas mantinham o princípio do
registro de brasileiros nascidos no exterior nas re-
partições competentes mais próximas do local de
nascimento.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Emen-
da pretende corrigir essa falha e devolver a possibili-
dade de qualquer pessoa, como ius sanguinis,
nascida no exterior e filha de mãe ou de pai brasileiro,
ser registrada em repartição competente no exterior,
adquirindo assim a nacionalidade brasileira.

Agora nos apresentam uma emenda visando a
suprir o interregno entre a redação dada pela Emen-
da da Revisão Constitucional nº 3, de 1994, e o tempo
da promulgação da Proposta de Emenda Constitucio-
nal ora sob apreciação.

Não há dúvidas de que a redação que se propõe
hoje corrige, em termos, para o futuro, mas fica a la-
cuna desse interregno, que pode ser perfeitamente
corrigido por essa emenda das Disposições Transitó-
rias.

Sr. Presidente, a emenda lida e comentada pelo
seu ilustre autor é plausível e devo, no momento opor-
tuno, dar parecer favorável a ela.

Como a matéria voltará à Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, oportunamente, voltare-
mos à sua discussão.

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

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, agradeço a V. Exª por ter chamado minha aten-
ção. Eu estava dando uma entrevista do lado de
fora e não ouvi a campainha. Peço que seja regis-
trado o meu voto “não”, na votação anterior.

Com respeito a este projeto de emenda à Cons-
tituição, quero expressar o meu apoio à emenda apre-
sentada pelo Senador José Eduardo Dutra e ao
projeto original.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – A Presidência justificará a ausência de V.
Exª e, nesta votação, V. Exª já irá votar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Encerrada a discussão, em primeiro turno,

a matéria retorna à Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania para o exame da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 3:

PARECER Nº 109, DE 2000
(Escolha de Autoridade)

(Votação secreta)

Discussão, em turno único, do Parecer
nº 109, de 2000, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Se-
nador Romeu Tuma, sobre a Mensagem nº
75, de 2000 (nº 188/2000, na origem), pela
qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor
Ariel Rocha de Cunto, para exercer o cargo
de Diretor-Geral da Agência Brasileira de
Inteligência.

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

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Passa-se à votação que, de acordo com o dis-
posto no art. 383, VII, combinado com o art. 291, I, e,
do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutí-
nio secreto.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas uma correção. No documento vindo da Co-
missão de Relações Exteriores, há um erro no avul-
so que pode anular a votação e tem de ser corrigido
rapidamente: consta como Presidente da Comissão
de Relações Exteriores o Senador José Serra,
quando, na verdade, é o Senador José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – É um grave equívoco, Excelência, que será
reparado.

(Procede-se à votação secreta.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Votaram SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO, 7.

Houve 6 abstenções.
Total: 73 votos.
Foi aprovado o nome do Sr.Ariel Rocha de Cunto.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, apenas para informar aos membros do Sena-
do que, logo após a Ordem do Dia, haverá reunião da
Comissão de Fiscalização e Controle com os mem-
bros do Cade para discutir a questão da fusão da
Brahma e Antarctica.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre-
sidente, apenas para dar o aviso de que, logo após a
reunião, teremos, na Comissão de Assuntos Econô-
micos, a presença de Governadores, num debate
com o Relator sobre a lei de responsabilidade fiscal.
Lá, já chegaram o Governador Esperidião Amin e o
Zeca do PT.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 57, de 1999 (nº
669/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Cultura de Poços de Caldas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Poços de Cal-
das, Estado de Minas Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 548, de 1999, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Luiz Otávio,
com abstenção do Senador Roberto Saturnino.

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.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Direto-
ra, oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocí-
nio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 199, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 57, de 1999 (nº 669, de
1998, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 1999 (nº
669, de 1998, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de
Poços de Caldas Ltda., para explorar serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cidade de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais.

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Marluce Pinto – Nabor Junior.

ANEXO A PARECER Nº 199, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2000

Aprova o ato que renova a conces-
são da “Rádio Cultura de Poços de Cal-
das Ltda.,” para explorar serviço de radi-
odifusão sonora em onda média na cida-
de de Poços de Caldas, Estado de Minas
Gerais.

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

to s/nE de 7 de outubro de 1997, que renova, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a conces-
são da “Rádio Cultura de Poços de Caldas Ltda.,” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade de Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
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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 Bloco se esqueceu de votar abstenção.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-

lhães) – Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 79, de 1999 (nº
671/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à Fundação de Desenvolvimento de
Picuí – Fundepi para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média na cidade
de Picuí, Estado da Paraíba, tendo

Parecer favorável, sob nº 549, de
1999, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Ney Suassuna, com abstenção do
Senador Roberto Saturnino.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

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

queiram permanecer sentados. (Pausa.)

A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, já conhecedora de que V. Exª sabe do
posicionamento do Bloco, estamos nos abstendo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – É que às vezes varia, uma parte do Bloco
vota a favor.

Aprovado, com as abstenções dos Senadores
do Bloco.

A matéria vai à Comissão Diretora para a reda-
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofere-
cendo a redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretá-
rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 200, DE 2000
(Da Comissão Diretora)

Redação final do projeto de Decreto legislati-
vo nº 79, de 1999 (nº 671, de 1998, na Câmara dos
Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislatrivo nº 79, de 1999 (nº
671, de 1998, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que renova a concessão outorgada à Funda-
ção de Desenvolvimento de Picui-Fundepi para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
dia na cidade de Picui, Estado da Paraíba.

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de Março de
2000. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente –
Ronaldo Cunha Lima, Relator – Lúdio Coelho –
Carlos Patrocínio – Marluce Pinto – Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER Nº 200, DE 2000

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-
guinte.

DECRETO LEGISLATIVO Nº,  DE 2000

Aprova o ato que renova a conces-
são outorgada a “Fundação de Desenvol-
vimento de Picui – Fundepi” para explo-
rar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Picui, Estado
da Paraíba.

O Congressso Naciona decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decre-

to s/nº, de 5 de fevereiro de 1998, que renova, por dez
anos, a partir de 29 de junho de 1994, a concessão
outorgada a “Fundação de Desenvolvimento de Picui
– Fundepi” para explorar, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Picui, Estado da Paraíba.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam

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

lhães) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem
do Dia.

Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda, pela Liderança.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
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são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, venho à tribuna hoje, 15 de março de 2000, para
fazer um registro que me pareceu importante: há exa-
tos 15 anos ocorreu a data marco da redemocratiza-
ção do Brasil. Em 15 de março de 1985, eleito, ainda
pelo Colégio Eleitoral, o Presidente Tancredo Neves,
em face dos acontecimentos conhecidos, tomou pos-
se o então Vice-Presidente José Sarney.

No dia 15 de março de 1985, vivíamos todos os
brasileiros um momento de esperança e de incerte-
zas. Iniciava-se ali não só o que se chamou de Nova
República, uma aliança política bem-sucedida, ainda
com os ventos que sopravam da campanha das Dire-
tas Já, o País, pela força de seu povo e pela determi-
nação de seus Líderes, reconquistava a democracia.

Sr. Presidente, quinze anos se passaram e é im-
portante que lembremos aqui o que diz George
Orwell, autor de A Revolução dos Bichos, no seu ou-
tro livro, menos famoso, 1984, quando lembra que os
regimes autoritários buscam controlar as nações pela
censura, obrigando os povos a reescrever a sua histó-
ria permanentemente, para que as populações per-
cam a sua própria memória. Perdendo a memória,
perdendo também o passado, e, perdendo a memória
e o passado, perdem aquilo que é o maior patrimônio
de uma civilização.

Venho à tribuna como Líder do Governo, nesta
Casa, para dizer que 15 anos depois da redemocrati-
zação do Brasil não vivemos mais aquelas incertezas
de uma transição difícil de que muitos do que aqui es-
tão hoje como Senadores, inclusive o Presidente des-
ta Casa, ajudaram a construir.

Hoje, ao chegar ao Senado, fiz questão de cum-
primentar o ex-Presidente José Sarney e disse:
“Cumprimento-o pela data.” E o ex-Presidente José
Sarney vai me permitir tornar público o que S. Exª me
respondeu: “Mas não é meu aniversário.” Então dis-
se-lhe: “Mas é aniversário da redemocratização, que
começou com a sua posse na Presidência da Repú-
blica.”

A modéstia e a humildade do ex-Presidente
José Sarney, provavelmente, tenham feito com que
esta data passasse até de forma desapercebida por
ele. No entanto, Sr. Presidente, é importante registrar
que, nesses 15 anos, o País viveu grandes mudan-
ças. Passamos pela Constituinte de 1988 e, antes
dela, por todos os desacertos de uma transição que
nasceu de uma composição política bem-sucedida,
observando, entretanto, momentos de dramaticidade
com a morte de Tancredo Neves.

Depois da Constituinte, presenciamos um
grande momento de união das forças democráticas

brasileiras. Vieram, posteriormente, as eleições dire-
tas em todos os níveis e também os desacertos de
uma Nação politicamente primária. Houve as CPIs e
o impeachment. Mais do que isso, Sr. Presidente,
na continuidade da redemocratização brasileira,
ocorreram as reformas constitucionais.

Muitos do que aqui estão viveram intensamente
a redemocratização brasileira. Durante esses 15
anos, todos temos conhecimento de que cometemos
erros e acertos. Quando se fala em conhecer a histó-
ria de uma civilização, refere-se ao fato de saber os
erros para não voltar a cometê-los e os acertos para
sublinhá-los com o traço da história.

Ora, Sr. Presidente, houve nesse período – a
população brasileira sabe disso – quatro planos eco-
nômicos malsucedidos. Mas, se não tivéssemos
aprendido com esses planos, não teríamos hoje a es-
tabilidade econômica. E mais do que isso, nós hoje,
Nação brasileira, podemos comemorar o fato de es-
tarmos vivendo um estado de total liberdade demo-
crática e de termos concluído a transição política,
conseguindo também a estabilidade econômica.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Permita-me
V. Exª um aparte?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– Com o maior prazer concedo um aparte ao nobre Lí-
der do PFL, nesta Casa, Senador Hugo Napoleão.

O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Eminente
Senador José Roberto Arruda, Líder do Governo
nesta Casa, V. Exª, ao início do pronunciamento
que faz pela passagem dos 15 anos do processo de
redemocratização do País, citou George Orwell.
Tive oportunidade de ler 1984 e fiquei muito impres-
sionado com a maneira como o Estado dominava o
setor intelectual, mudando manchetes antigas de
jornais, alterando os livros da biblioteca, para massi-
ficar uma opinião de acordo com a sua própria von-
tade. Quando candidato a Deputado Federal pela
primeira vez, decerto o fui pela antiga Arena, mas,
sem deixar de ser um liberal, fiz campanha propon-
do a mudança da Constituição para que fossem ex-
tintos os Atos Institucionais. Acabei participando da
votação na famosa Emenda Constitucional n.º 11,
que extinguiu os Atos Institucionais, os Atos Com-
plementares, a devolução dos predicamentos da
magistratura, das prerrogativas do Legislativo e a re-
dução das penas da Lei de Segurança Nacional
com a revogação do banimento da prisão perpétua
e da pena de morte. Tive também a oportunidade de
estar na aurora de um novo tempo quando Gover-
nador do Piauí e abraçar aquelas candidaturas que
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me pareciam as mais consentâneas com o fluir da li-
berdade no País, que eram de Tancredo Neves e
José Sarney. Com candidaturas a Presidente e a Vi-
ce-Presidente da República, formamos a Frente Li-
beral, nos opusemos ao Governo de então. Foi uma
fase extremamente difícil, mas que abracei por con-
vicção própria. Como advogado de formação que
sou, advogado de prisioneiro político que fui, advo-
guei com todo o ardor a tese da abertura. Hoje, eu
que havia participado de um Congresso fechado em
razão do AI-5, em 1977, quero regozijar-me com es-
ses 15 anos em que pudemos respirar no Brasil e
congratular-me com V. Exª pela magnífica tessitura
que faz, na tarde de hoje, no plenário do Senado
Federal.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB –DF)
– Muito obrigado, Senador Hugo Napoleão.

V. Exª viveu intensamente o momento que ante-
cedeu à redemocratização do País e é, portanto, tes-
temunha da História. Algo que me ocorreu
exatamente ao ler 1984 é que 30% dos brasileiros
atualmente têm menos de 21 anos. Portanto, não co-
nhecem ou, ainda que conheçam, não vivenciaram o
início dos anos 80 e o processo de construção da re-
democratização brasileira.

Essa parcela significativa da população brasilei-
ra não viveu como nós a emoção da campanha das
Diretas; não viveu, como vivemos, a emoção de se
construir, de se fazer um verdadeiro exercício de en-
genharia política para se construir uma maioria esma-
gadora, quase o consenso, em torno do nome de
Tancredo Neves. Essa imensa parte da população
brasileira não viveu a emoção que Tancredo desper-
tou na população brasileira, emoção que nascia da
esperança, da perspectiva de um novo tempo.

O discurso de posse de Tancredo Neves, que
o destino não permitiu que ele lesse, era um texto
maravilhoso, que já nasceu garantindo seu lugar na
História. Lembro-me, inclusive, Senador Hugo Na-
poleão, Sr. Presidente e Sras e Srs Senadores, de
um trecho do discurso de Tancredo que dizia: “Não
vamos nos dispersar”. Essa é uma palavra atual;
essa é uma reflexão atual, obviamente, respeitan-
do-se as divergências entre Governo e Oposição,
respeitando-se as diferenças naturais no sistema
democrático, até entre partidos de uma mesma base
aliada ou entre diferentes partidos de um bloco de
oposição, mas não dispersar o fundamental, que é a
conquista da democracia, a construção de uma civi-
lização nova.

Não tenho dúvida, Sr. Presidente, Sras e Srs Se-
nadores, de que o Brasil, ao comemorar 15 anos da

retomada do processo democrático, ao comemorar
15 anos da data máxima do processo de redemocrati-
zação do Brasil, tem muito a comemorar. Há avanços
importantes na reformulação do papel do Estado, da
credibilidade do País no cenário internacional, avan-
ços importantíssimos na área dos direitos humanos,
em que a anistia se fez, efetivamente, ampla e irrestri-
ta. Mais do que isso, Sr. Presidente, nós, brasileiros,
podemos comemorar, nos quinze anos da redemo-
cratização, a estabilidade econômica, as reformas
constitucionais que modernizam a nossa economia e
a retomada do crescimento.

Isso é tudo? Claro que não. Mas O Globo de on-
tem, na primeira página, trouxe uma declaração do Sr.
Mark Malocch, Administrador do Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Ele di-
zia, e O Globo registrou na primeira página de ontem,
que o Brasil merece ser visto como exemplo entre os
países que retomaram a democracia, e retomaram o
processo de crescimento econômico, por estar sa-
bendo conciliar a democracia, a liberdade, o desen-
volvimento econômico com programas de redução da
pobreza.

Uma conceituada jornalista escreve hoje, tam-
bém no mesmo jornal, que aos 15 anos da redemo-
cratização ainda não matamos a fome da popula-
ção, embora já tenhamos conquistado a plena liber-
dade e o sistema democrático plenamente. Tem ra-
zão a eminente jornalista! Este é o desafio da nossa
geração: fazer com que a liberdade e a democracia
sejam, agora, instrumentos da construção de uma
sociedade mais justa, de uma sociedade mais frater-
na! Desta Casa, têm partido propostas objetivas
para o combate à pobreza. O Congresso Nacional
tem discutido efetivamente fórmulas de diminuição
das desigualdades. Há ainda desafios imensos a
serem enfrentados pelo País, mas não podemos
desconhecer que, há 15 anos – há apenas 15 anos
–, toda a Nação se unia em torno do objetivo de re-
construir o sistema democrático.

Ao evocar aqui a memória de Tancredo Neves,
ao saudar aqui todos os democratas das mais diversas
correntes políticas que ajudaram, com coragem, deter-
minação e habilidade, a construir o 15 de março de
1985, quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que o que temos pela frente será concebido de for-
ma mais eficaz e rápida na medida em que todos nós
tivermos exata noção dos progressos alcançados pela
sociedade brasileira nesses últimos 15 anos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ernan-
des Amorim.

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta
tribuna num momento em que na imprensa ou-
vem-se tantas denúncias, execrações de políticos e
de Lideranças. Chamo a atenção dos Colegas que
nesse último período chegaram a esta Casa para o
que ocorreu nos primeiros dias de meu mandato no
Senado Federal.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal
Correio Braziliense, há poucos dias, foi condenado
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal por falsa
notícia, em ação de reparação de danos que movi em
fevereiro de 1995. Aquele jornal, quando tomei posse
nesta Casa e fui eleito 4º Secretário da Mesa Direto-
ra, publicou editorial dizendo que eu responderia a 39
processos por narcotráfico e outros crimes. Fui ao jor-
nal e não fui recebido. E a verdade é que não existiam
tais processos ou qualquer ocorrência que relacio-
nasse meu nome ao narcotráfico. Falava com os jor-
nalistas a fim de dar entrevista, mas nenhum
procurava me ouvir ou escrever o que eu dizia.

Também nessa mesma questão, ainda aguar-
dam decisão judicial as ações que movi contra a
Enciclopédia Britânica do Brasil, o Jornal do Brasil
e o jornal O Estado de S.Paulo. Agora, finalmente,
a Justiça começou a decidir. A condenação do Cor-
reio Braziliense à reparação de danos é definitiva.
O processo contra a Enciclopédia Britânica (Autos
6.235/95) encontra-se na 8ª Vara do Distrito Fede-
ral, concluso para sentença, desde 21 de novembro
de 1997.

E por essa mesma enciclopédia, Sr. Presidente,
um empresário de meu Estado junto comigo foi de-
nunciado, o Sr. Assis Gurgaz, que acionou a enciclo-
pédia, que já foi multada.

O Jornal do Brasil foi condenado em primeira
instância, recorreu, e o processo está também con-
cluso para sentença no Tribunal de Justiça. Vamos
ganhar mais essa contra o Jornal do Brasil. Já ven-
cemos na Primeira Instância e vamos vencer nas ou-
tras instâncias.

E ainda tramita na Justiça de São Paulo o pro-
cesso contra o jornal O Estado de S. Paulo.

A imprensa nunca divulgou a existência desses
processos. E agora, depois de cinco anos, a Justiça
está decidindo.

Mas qual o tamanho do prejuízo que sofri ao lon-
go de todos esses anos? Qual o prejuízo que a popu-

lação do Estado que represento sofreu, com o trata-
mento discriminatório que recebi, em razão das falsas
acusações? Também a minha saúde foi abalada no
enfrentamento de toda essa questão. Pediram a mi-
nha cabeça, quiseram a cassação do meu mandato.
E se eu houvesse sido cassado? Nesse assunto,
quantas vezes fui entrevistado, contando a verdade,
e publicavam o que bem queriam? Mas recebi apoio
da minha família, dos amigos, dos companheiros de
trabalho na vida pública, e da gente do povo. Tam-
bém desta Casa, que procurou resolver a questão
com diligência, e arquivou o procedimento que queria
cassar meu mandato. Dos 72 Senadores presentes
nesta Casa, 66 votaram a meu favor e 6 contra.

Nesta oportunidade, quero registrar que a Polí-
cia Federal fez sua obrigação com isenção. Sem de-
mora, levantou as informações necessárias para
instruir a decisão do Senado, verificando que não ha-
via qualquer processo, qualquer inquérito, qualquer
ocorrência vinculando meu nome ao narcotráfico.

E não posso deixar de reconhecer a integridade
e honradez do jornalista Boris Casoy, que me deu di-
reito de resposta, agiu com dignidade, deu voz ao
acusado e exerceu a liberdade de imprensa. Ao con-
trário de outros jornalistas, a exemplo de uma senho-
ra idosa, oxigenada, que de vez em quando sorteia
Mercedes na televisão, em cujo programa meu nome
foi denegrido e não me possibilitou o elementar direito
de resposta. Ou dessa jornalista Dora Kremer, que foi
a Rondônia fotografar propaganda de uma griffe cha-
mada “Branca Pura”, que nem de lá é, para dizer que
meu Município fazia apologia da cocaína, revoltando
toda a população. Talvez um dia essa jornalista faça
justiça a Ariquemes; sempre haverá oportunidade.
Ela poderia ter aproveitado que estava em Rondônia
e procurado a verdadeira história e praticado o bom
jornalismo que ainda não foi produzido em todo esse
episódio.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comecei
a vida pública quando se iniciava a redemocratização
do Brasil, na primeira metade da década de 80. Depu-
tado Estadual, tornei-me “a voz dos que não tinham
voz” e, com a liberdade de imprensa, mostrei a cor-
rupção e a prática da injustiça.

Sempre com a liberdade de imprensa, liderei
reivindicações e protestos. Não poucas vezes, com
repercussão na imprensa, organizei acampamentos
de sem-teto em frente à Prefeitura de Ariquemes e
ao Palácio do Governo de Rondônia. Liderei bloque-
io de rodovias com agricultores e também interrup-
ção de pontes. E por que não dizer que, ainda em
1991, como Prefeito de Ariquemes, levei quatro mil
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garimpeiros em marcha sobre a cidade de Porto Ve-
lho, capital de Rondônia? Ocupamos a Assembléia
Legislativa e isolamos o Governador do Estado no
Palácio até que os garimpeiros fossem recebidos e
as questões que levavam fossem atendidas.

Na defesa do povo, enfrentei os poderosos loca-
is e também os interesses de grandes empresas de
mineração, brasileiras e multinacionais. Eram empre-
sas que tinham privilégios da ditadura militar. Somen-
te elas podiam explorar o minério de estanho em
Rondônia. Para desmoralizar a causa que defendia –
o direito da população local de também explorar os re-
cursos minerais do Estado –, a mídia nacional, trans-
formada em instrumento dessas empresas, veiculou
manchetes e notícias denegrindo minha imagem. Fui
falsamente acusado de envolvimento com o narcotrá-
fico, o contrabando, a degradação ambiental e outros
crimes.

Assim, cheguei a esta Casa em 1995 como um
Senador desconhecido de um Estado pequeno, tam-
bém desconhecido. Fui levianamente denunciado à
Mesa Diretora. Líderes de partidos políticos trouxe-
ram aquelas calúnias, ou porque queriam a vaga de
4º Secretário, ou porque estavam a serviço dos inte-
resses daquelas empresas mineradoras, ou porque
não se deram ao trabalho de conhecer a realidade.

Reagi. Fiz minha defesa nesta Casa, mostrando
a motivação das falsas acusações.Ainda em fevereiro
de 1995, movi ações judiciais contra a Enciclopédia
Britânica do Brasil, o Jornal do Brasil e o Correio
Braziliense. Também o jornal O Estado de S.Paulo
foi processado.

Havia um litígio e queriam desmoralizar a causa
que eu defendia, envolvendo meu nome com o narco-
tráfico e outros crimes, para pressionar a Administra-
ção e a Justiça.

Ainda hoje, passados nove anos, esse litígio, no
Processo de nº 91.00.0197-9, aguarda decisão na
13ª Vara da Justiça Federal, em Brasília. Nele, dispu-
tam o direito de lavra uma cooperativa de garimpeiros
e a Empresa Brasileira de Estanho, que pertence ao
Fundo e Pensão do Banco do Brasil.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fa-
zer um parêntese para registrar que a ação contra os
garimpeiros começou em 1989, com o promotor Ma-
nuel dos Anjos, de Rondônia, por meio de uma ação
por danos ambientais, com base em denúncias de
ONGs e sindicatos pagos pela mineradora Paranapa-
nema. Esse promotor não escondia que estava a seu
serviço, chegando a propor acordos em seu nome.

Na mesma época começou a campanha difa-
matória. Mas o tempo é o senhor da razão. Hoje quem

está preso por envolvimento com o narcotráfico é
aquele promotor. E as ONGs, os sindicatos e os políti-
cos que escreviam com a letra da empresa estão no
ostracismo. Acabaram.

Enfim, depois de cinco anos, a Justiça está deci-
dindo. Depois do constrangimento vivido por meus fi-
lhos, que naquele período deixaram a adolescência e
entraram na idade adulta.

No colégio e no meio de amigos, tinham medo
de dizer: meu pai é o Senador Ernandes Amorim.

Não puderam sentir o orgulho de afirmar que o
pai era um Senador da República. Tinham vergo-
nha, constrangimento, pois logo teriam de explicar
que as acusações feitas pela imprensa não eram
verdadeiras.

Quantas vezes, em audiências com autoridades
da administração, no exercício de minhas funções,
senti a dúvida no olhar das pessoas?

Aqui mesmo, nesta Casa, quando passava nos
corredores via a desconfiança, ouvia os comentários.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, sabemos
que a liberdade de imprensa é condição essencial ao
direito de pensar, de ter opinião e também de desen-
volvimento social e harmônico.

Nesse sentido, no âmbito do Comitê Mundial
para a Liberdade de Imprensa, Alain Modoux, da
Unesco, disse que a liberdade de imprensa significa
“dar uma voz àqueles que não a têm”.

Também na Unesco, o Presidente do Banco
Mundial, James Wolfensohn, declarou que a diferen-
ça essencial entre o rico e o pobre é que os pobres
não têm voz.

Sem voz, não estão em condições de articular
suas necessidades.

Sem voz, não se pode mostrar a corrupção e as
práticas injustas.

E sem mostrar a corrupção e as práticas injus-
tas, não se pode instituir o consenso público, que é a
condição para a transformação.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, segundo a
Unesco, nas novas democracias, com freqüência a
mídia torna-se instrumento político e econômico dos
interesses da elite dominante, inclusive, com acusa-
ções falsas a políticos e a seus familiares.

Esse assunto é tratado em artigo recente da
Presidente do Conselho para a Liberdade de Impren-
sa da Unesco, Mia Doornaert.

Segundo informa, os estudos da Unesco apon-
tam que a causa das falsas acusações e da manipula-
ção da mídia não é a liberdade de imprensa, mas a
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falta de experiência do jornalista e da sociedade no
trato com a liberdade e a democracia.

Esses estudos mostram que, para corrigir essa
distorção, é preciso haver jornalista com sólida forma-
ção profissional e ética, bem como independência
dos proprietários dos jornais.

Também aponta para a construção de mídias lo-
cais, a exemplo do que fizemos com a lei das rádios
comunitárias e – por que não dizer? – do próprio Jor-
nal do Senado e da TV Senado, instrumentos que dão
voz aos Senadores que não despertam o interesse da
grande imprensa.

Na verdade, no Brasil o quadro não é diferente
do desenhado pela Unesco para as novas democra-
cias.

Temos de reconhecer que também somos uma
nova democracia, em que a mídia é instrumento de
dominação política e econômica e, constantemente,
temos assistido a falsas denúncias contra políticos.

Mas aqui, além da formação profissional e éti-
ca dos jornalistas e da independência dos donos de
jornais, também precisamos de mecanismos mais
eficazes para o controle da calúnia, da injúria e da
difamação.

Temos de ver essa questão com mais cuidado
e seriedade, para impedir a falsa notícia e o lincha-
mento moral que degrada a dignidade do ser huma-
no. A razão de qualquer direito, a finalidade de qual-
quer liberdade, o objetivo da organização do Estado
que representamos é exatamente a dignidade do
ser humano.

Na Alemanha, por exemplo, o Conselho de Au-
to-Regulamentação dos Jornalistas, nos casos de
abuso, censura publicamente quem exorbita, quem
calunia, no veículo em que a calúnia foi feita, sem pre-
juízo da ação penal que couber. Essa é uma iniciativa
simples que poderia ser adotada no Brasil.

O próprio Sindicato dos Jornalistas poderia
constituir essa regulamentação e censurar publica-
mente os jornalistas e veículos que dessem falsa notí-
cia, enganando, caluniando e difamando. Isso é
responsabilidade. Isso é liberdade de imprensa. Li-
berdade de imprensa não é esculhambar quem qui-
ser, do jeito que quiser, mas dar voz a quem não a
tem, inclusive ao caluniado, ao acusado.

Ao fim, registro a necessidade de um procedi-
mento especial, ágil para os casos de calúnia, difama-
ção e injúria, notadamente quando envolver quem
exerce função pública.

É preciso um processo ágil para a sociedade
saber com quem lida quem a representa. A socieda-
de não pode ficar à mercê de uma decisão judicial

que demora cinco anos para saber se seu represen-
tante político é digno, se foi vítima da calúnia e da
difamação.

Quero também registrar, Sr. Presidente, o acer-
to da chamada “Lei da Mordaça”. Esse projeto de lei,
que ainda está tramitando, na verdade, é uma propos-
ta de responsabilização funcional, e não de mordaça!
Não cabe ao promotor ou ao delegado, agentes de
execução da lei, ficarem se manifestando à imprensa
sobre fatos que estejam sendo apurados.

Ninguém quer proibir a informação, mas preser-
var a autoridade. Não podemos permitir a declaração
de quem tem o dever funcional de acusar, de afirmar a
culpa, antes de oferecida e recebida a denuncia na
Justiça.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao final,
quero dizer que há uma razão maior: a cultura da paz.
A cultura da paz se funda na solidariedade humana,
e, apenas com a vontade do bem comum, o ser hu-
mano encontra a sua realização.

Já os filósofos antigos ensinavam que o homem
é um animal político, um animal social. E o fortaleci-
mento dessa cultura, a preservação dessa cultura de-
pende da liberdade de imprensa e depende da
dignidade do ser humano.

Então, temos que trabalhar pelo exercício da li-
berdade de imprensa, impedindo a calúnia, dificultan-
do a calúnia, punindo a calúnia e fazendo com que o
respeito ao próximo se torne a regra na conduta das
pessoas.

É esse o limite da liberdade, Sr. Presidente.

Só para concluir, Sr. Presidente, desejo lembrar
que, ao chegar nesta Casa, toda a Nação soube
como tive o nome enlameado por denúncias aqui
apresentadas, sem nenhum fundamento, onde se di-
zia que eu respondia a 39 processos. Trataram-me
como réu, sendo que eu sequer respondia a um único
processo, não fora acusado, em nenhum momento,
de envolvimento com o narcotráfico, como foi dito
nesta Casa.

Assim, Sr. Presidente, penso que esta Casa tem
que agilizar a tramitação da dita “Lei da Mordaça”, a
fim de responsabilizar os agentes públicos a quem
compete denunciar. Que os jornalistas e os donos de
jornais e revistas, quando publicarem uma matéria,
verifiquem a sua veracidade.

Devo dizer que estão perdendo as ações para
mim. O valor financeiro que estou ganhando não é o
importante; para mim, o que importa é o direito ao
restabelecimento da verdade e da dignidade. Po-
rém, muitas pessoas ainda fazem comentários.
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Se venho a esta tribuna, é para, de uma vez por
todas, ficar selado que não devemos nada, que esta-
mos de cabeça erguida. Quero agradecer aos Sena-
dores sérios que me defenderam naquela época.

Lembro que o meu mandato não foi cassado
ainda que o Senador Josaphat Marinho tenha exara-
do parecer dizendo que o decoro parlamentar retroa-
gia à vida pregressa do cidadão. Imaginem o
pensamento do ilustre Senador pela Bahia, Josaphat
Marinho! Se fosse aprovado o relatório de S. Exª., eu
estaria hoje cassado, sem poder, mais uma vez, des-
ta tribuna, dizer a verdade e pedir aos homens de im-
prensa que sejam mais sérios, que respeitem os
cidadãos, as famílias dos homens públicos e os políti-
cos, como fazemos com eles.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ernandes
Amorim, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-
cedo a palavra, pela Liderança do Bloco, à Senadora
Marina Silva.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
quero me ater às comemorações do Dia Internacional
da Mulher ocorridas nesta semana, dizendo que, em
todo o País, os mais diferentes eventos tiveram lugar
nos mais diversos Estados da Federação. Ontem tive-
mos, no meu Estado, um encontro muito significativo,
que culminou com o lançamento da marcha das mu-
lheres em busca de uma sociedade mais justa, frater-
na, cidadã. Hoje, pela manhã, tivemos a realização de
uma sessão solene do Congresso Nacional em co-
memoração à semana da mulher.

Por outro lado, Sr. Presidente, quero registrar
também que hoje é o Dia Internacional do Consumi-
dor. Neste caso, é forçoso lembrar que temos de estar
atentos para a defesa do consumidor.

Todavia, primeiramente, tentarei tecer breves
considerações sobre as comemorações havidas em
função do Dia Internacional da Mulher.

Geralmente, essas datas ocorrem em função de
algum acontecimento histórico, cultural, a partir do
qual estabelecemos um marco em que se comemo-
ram determinados aspectos da vida social, no caso
aqueles referentes à questão feminina.

Essas datas, além do seu conteúdo social, polí-
tico e histórico, têm também um lado simbólico que

talvez seja mais forte do que até mesmo os conteú-
dos aos quais me referi anteriormente.

Do ponto de vista político, acredito que, na ses-
são de hoje, falamos com muita propriedade no que
tange às nossas bandeiras, às nossas reivindicações
e àquilo em que se constitui toda a luta das mulheres
pela igualdade de condições, assegurando-se o direi-
to à diferença.

Então, Sr. Presidente, ater-me-ei rapidamente
ao aspecto simbólico dessas datas comemorativas,
como o Dia Internacional da Mulher, o Dia do Índio, o
Dia do Meio Ambiente, o Dia da Terra, o Dia da Água
etc. – e cada um dos 365 dias do ano é dedicado a ho-
menagear cada uma dessas questões.

Lamentavelmente, o nosso problema é que pre-
cisamos de um data para lembrar aquilo que deveria
fazer parte da nossa postura enquanto seres huma-
nos durante todos os momentos e instantes da nossa
vida. Não temos uma vida compartimentada e dividi-
da; somos um todo, temos uma ação – digamos assim
– transrelacionada com as mais diferentes dimensões
da pessoa.

O aspecto simbólico do Dia Internacional da
Mulher é o de que temos uma relação quase de
apelo, isto é, de deificação da mulher. Isso pode pa-
recer uma contradição: como é que a mulher vem
sendo discriminada, relegada a um segundo plano
na sociedade, em suas mais diferentes áreas – na
economia, na religião, nas artes, na política, nos
processos sociais de um modo geral –, durante mi-
lhares e milhares de anos, se estou dizendo que
houve uma deificação da mulher. Ocorre que essa
deificação se deu de forma tão sutil que nos tirou
algo essencial à nossa existência: a nossa condição
humana.

Ao longo do processo civilizatório, nas mais dife-
rentes culturas, com algumas exceções, nos momen-
tos em que algumas comunidades se firmaram como
matriarcais, as mulheres foram subtraídas da sua
condição humana. O ser que se foi criando passou,
então, a não ter rosto, a não ter vontade, a não reali-
zar nada, colocando-se à margem para que outros
seres se realizassem, sem lhe ser permitida a condi-
ção de um ser humano, mas tão-somente ser um es-
pírito, uma santa, ou o que fosse.

Ora, somos espírito, algumas de nós até são
santas, mas também somos pessoas, e, como tais,
temos vontade, necessidade de realizações. A propó-
sito, alguns estudiosos do inconsciente humano di-
zem que nossas ações são motivadas por quatro
elementos – dois do ponto de vista interno e dois do
ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, os
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seres humanos se mobilizam para suas realizações.
O primeiro elemento que nos mobiliza é o desejo da
autoria. Precisamos nos sentir realizando algo. O se-
gundo elemento é a necessidade do reconhecimento.
Todos nos mobilizamos externamente, na relação
com a sociedade, na relação com a cultura, mediante
esses dois aspectos.

Do ponto de vista dos processos internos, dos
processos mais sutis, mobilizamo-nos por dois as-
pectos. Para alguns, a lógica é a seguinte: temos que
fazer alguma coisa para evitar o sofrimento. Logo, se
estudo, se trabalho, se faço alguma coisa é para evitar
ser desempregado, ser analfabeto e que o sofrimento
venha até mim.

Outras pessoas se mobilizam pela busca do
prazer. É só invertermos a lógica: tenho que estudar,
tenho que trabalhar para se inteligente, respeitado,
para ter uma boa condição de vida. Todos os seres
humanos têm essa necessidade de reconhecimento.

No Livro de Mateus, capitulo 16, versículos de
13 a 16, Jesus Cristo pergunta a seus discípulos: o
que as pessoas lá fora dizem que eu sou? E eles res-
ponderam: “Uns dizem João Batista; outros, Elias; e
outros, Jeremias ou algum dos profetas.” Mas vós,
continuou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro res-
ponde: “Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo.”

Fico imaginando que Jesus Cristo deve ter estu-
fado um pouco o peito e pensado: poxa, que bom, al-
guém me reconhece sendo o filho de Deus. A lógica
de buscarmos a autoria, de buscarmos o reconheci-
mento está presente até mesmo no homem que era o
próprio Deus.

Logo, nós, mulheres, não podíamos prescindir
disso em nenhum momento da nossa condição hu-
mana. No entanto, a civilização nos colocou em uma
situação de sermos apenas aquilo que nos imprimiu.
Uma escritora americana, autora do livro “Boa demais
para você mesma”, diz que nós mulheres fomos sub-
metidas a um código de perfeição típico dessa nega-
ção dos desejos que mobilizam a ação humana para
as realizações. O primeiro item desse código é que
nós, mulheres, devemos ser belas. Se somos belas,
ótimo, é isso aí. Uma mulher tem que ser bonita. E aí,
coitada de nós que não somos tão avantajadas, por-
que já ficamos numa situação muito complicada. Não
somos bonitas, não temos aquela beleza da Globele-
za, e aí – meu Deus do Céu! – já estou perdendo no
código de perfeição.

O segundo item no código de perfeição é que
nós, mulheres, devemos ser sempre calmas. Já viram
como se comporta um homem quando está bravo?
Se o Senador Tião Viana não conseguir resolver os

problemas da saúde, S. Exª pode ir para a tribuna, dar
murro na mesa, fazer e acontecer. Agora, se eu, as
Senadoras Marluce Pinto, Heloisa Helena, Luzia To-
ledo, Maria do Carmo e Emilia Fernandes começar-
mos a dar murro na mesa, alguém vai dizer: “Poxa, as
Senadoras ficaram histéricas”. Os homens são valen-
tes: “Eta! cabra macho, esse vai lá e briga”. O Sena-
dor Pedro Simon parece um polvo, balança o braço,
faz e acontece. Se fizermos o mesmo, não é valentia,
não é coragem, mas histeria. A abordagem muda.
Então, nós, mulheres, temos que ser calmas.

Outro item do código de perfeição, segundo a
escritora, diz que nós mulheres devemos ser altruís-
tas. As mulheres têm que renunciar para que os ou-
tros se realizem. Se buscamos alguma forma de
realização, isso é egoísmo, é não ser a mulher perfei-
ta.

Diz ainda outro item que devemos fazer os rela-
cionamentos funcionarem. Dentro de casa, quem é
responsável pela funcionalidade dos relacionamen-
tos são as mulheres. Já vi muitas mulheres – eu mes-
ma faço isso às vezes – dizendo o seguinte: olha,
fulano, amanhã é o aniversário da tua mãe, liga para
ela senão ela fica chateada. Digo para o meu filho:
olha o aniversário da tua avó. Liga para a tua avó, se-
não ela fica chateada.

As mulheres funcionam cuidando dos relaciona-
mentos, para que eles aconteçam.

O último ponto desse código de perfeição é que
nós mulheres devemos ter controle, nunca perder a
calma, nunca mostrarmos que estamos agoniadas,
que não estamos serenas com aquilo que estamos
vendo, mesmo quando as coisas não estão aconte-
cendo muito bem.

Com esse código, não há ser humano que
agüente. É uma santa, um espírito, uma alma, menos
um ser humano, porque ninguém consegue acumular
tudo isto: ser bonita, altruísta, calma, nunca perder o
controle, tudo, tudo e tudo, e ainda viver para que os
outros se realizem.

De sorte que eu, analisando esse aspecto do
ponto de vista mais interno do que significa a condi-
ção feminina, quero dizer que, graças a Deus, em
um século de luta das mulheres para se tornarem
humanas como somos, fizemos muito do ponto de
vista das conquistas sociais, políticas, culturais e es-
pirituais e encontramos respaldo para isso na pró-
pria espiritualidade. A Bíblia diz que as mulheres de-
vem ser submissas aos maridos, e as pessoas de-
codificam como se isso fosse pura submissão, ne-
gação da condição humana. Para quem lê um versí-
culo ou dois, tudo bem. Todavia, para quem enten-
de a Bíblia como um sistema, logo adiante encontra
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o seguinte: que os homens devem amar as suas es-
posas como a si mesmos. Se uma pessoa ama al-
guém como a si mesmo, logo respeita esse alguém
da mesma forma. Se acha bom realizar-se, fazer as
coisas, logo permite ao ser que ama que este tam-
bém se realize.

O SR. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senadora
Marina Silva, V. Exª me permite um aparte?

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Con-
cedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senadora
Marina Silva, estamos tendo um belo fim de tarde, no
Senado, com o pronunciamento de V. Exª. Ontem,
gravei uma entrevista para uma revista no Rio de Ja-
neiro, onde V.Exª tinha feito o mesmo.O encantamen-
to que todos os jornalistas, fotógrafos e diretores tinha
por V. Exª era unânime. O pronunciamento, o estilo, a
feição, a forma de falar de V. Exª tinha-os deixado ma-
ravilhados. Eles acompanhavam V. Exª, por meio da
TV Senado, mas nunca poderiam imaginar chegar ao
que V. Exª alcançou. Casualmente – perdoe-me o que
vou dizer – tudo o que V. Exª disse que a mulher deve-
ria ter, não se ofenda, V. Exª possui: é bonita, tranqüi-
la, não perde a calma, tem grandeza, tem espírito de
luta, liderança, cultura, capacidade de luta e garra.
Assim, diria, de certa forma, que, em primeiro lugar,
beleza é muito relativo. Para quem é negro, a beleza é
uma; para quem é chinês, americano, índio, a beleza
é outra. Achei muito sem graça este Carnaval no Rio
de Janeiro. Não sei o que a Rede Globo fez. Só faltava
essa! De repente, o destaque era para os seios da
mulher. Pode ser para os americanos, para nós não é,
nunca foi. Cada um tem o seu estilo. Há um aspecto
que não há como deixar de diferenciar: a mulher é infi-
nitamente superior ao homem porque é mãe, dá vida
a uma criatura, sabe que é filho seu, que saiu de seu
corpo.O que é que há de mais importante e mais lindo
na história da humanidade? É só a mulher. Concordo
que o trabalho que V. Exª e outras mulheres realizam
no Congresso Nacional é extraordinário. E será mais
rápido do que imaginamos. Acredito que este será o
século das mulheres. As coisas já estão acontecendo.
Hoje, no Rio Grande do Sul, cerca de 60% das vagas
nas universidades são ocupadas por mulheres: na
Medicina, na Advocacia, na Engenharia Civil. Por
onde se olhar, estão as mulheres. Quando governa-
dor, admiti as primeiras mulheres na Brigada Militar.
Se não tomar cuidado, existem mais mulheres do que
homens na Brigada Militar. Na Magistratura, no Rio
Grande do Sul, a imensa maioria das vagas é de mu-
lheres. Assim, é uma tremenda injustiça, uma estupi-
dez da humanidade não valorizar a mulher. Considero

a mulher superior ao homem. Mas independentemen-
te disso, numericamente, metade do mundo não pode
participar. Na literatura, os grandes escritores, com-
positores, músicos, os grandes arquitetos da humani-
dade eram homens. Por quê? Porque a mulher não
tinha chance de aparecer. Como disse certa vez, até
Deus, que escolheu doze homens, cometeu um gran-
de erro. Na hora de escolher o tesoureiro, escolheu
um vigarista. Até Deus errou na hora de escolher o
homem mais importante, que era o homem que mexia
com dinheiro, escolheu o vigarista do Judas e não co-
locou nenhuma mulher. Na Bíblia, fala-se de todo
mundo, mas quem menos aparece inclusive é a mãe
Dele, Maria Santíssima. Então, esse é um erro que
vem da origem. Mas, com toda a sinceridade, penso
que esse vai ser o século da mudança; vai ser o sécu-
lo em que vamos ter uma sociedade organizada. E já
é assim.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade. Fazen-
do soar a campainha.)

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Estão
vendo? Já é machista, porque estou falando. Já
está mudando. A sociedade já está mudando. Se
fosse V. Exª que estivesse falando, falaria mais uma
hora, que ele não soaria a campainha – no que eu
acho que ele estaria certo. O que quero dizer a V.
Exª é que estamos caminhando para essa realiza-
ção. Penso até, minha querida Senadora, que vai
ser a grande realização deste século estarmos nes-
sa igualdade de valer pelo que vale, pelo que é,
pelo que representa. Vejo o Rio Grande do Sul,
hoje. Eu sou velho, mas, há 20 ou 30 anos, na mi-
nha cidade de Caxias do Sul, que é uma cidade in-
dustrial, na hora em que o gringo – que nasceu do
nada, cresceu, ficou forte, grande – foi ver para
quem deixaria os empreendimentos dele, deixou a
fábrica para os homens. Para a mulher, ele se en-
carregava de dar um edifício, alguma coisa, para ela
ter bens do que viver. Hoje, tem vários empreendi-
mentos em que a filha mulher é que está no coman-
do. Por quê? Porque ela mostrou competência,
mostrou capacidade. Então, estamos caminhando
para isso. Lembra-se V. Exª quando nós votamos a
emenda da reserva de 30% das vagas para as mu-
lheres, e que, para a surpresa geral, o Senador Ca-
bral, na hora de votar, levantou-se e disse: “Todo
mundo sabe da minha simpatia pelas mulheres” – e
todo mundo sabe mesmo da simpatia do Senador
Bernardo Cabral pelas mulheres –, “mas não posso
votar porque é inconstitucional, porque está na
Constituição que todos são iguais perante a lei.
Como vamos votar uma emenda dizendo que 30%
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das vagas são garantidas para as mulheres?” Eu
disse: – V. Exª tem razão. A Deputada Suplicy, que
estava com as outras Deputadas e Senadoras fa-
zendo uma movimentação para aprovar, gritou: “–
Mas Simon, você prometeu que ia votar conosco”. E
eu mantive: – Mas quero dizer que o Senador Ca-
bral tem razão, é inconstitucional. Então, vamos fa-
zer uma emenda que diga que cada sexo tem direito
a pelo menos 30%. E vamos dizer: Não, mas não
estamos votando contra as mulheres; já estamos
votando para nos garantir, para daqui a 40 anos,
não termos que apresentar uma emenda nos garan-
tindo os 30%. E essa vantagem já está garantida na
Constituição. E reparem que, agora, a Deputada
Camata está querendo 50%. Vamos votar favorável.
Que seja 50%. Já nem penso que vamos aumentar
as vagas para as mulheres. Penso nos meus filhos
– e infelizmente só tenho filho homem, estou a es-
pera das noras e as noras não chegam. Posso dizer
que vai ter 50% reservado para os homens, porque
acho que isso é o certo. Acho que V. Exª está fazen-
do um depoimento extraordinário. Fico emocionado
ouvindo V. Exª falar, porque V. Exª tem a grandeza
de espírito, a grandeza de alma. V. Exª tem a escola
da vida e, muitas vezes, a escola da vida é a melhor
das escolas. V. Exª tem a escola da vida e a escola
que desenvolveu por meio da luta política, da luta
intelectual, da luta em defesa do meio ambiente.
Perdoe-me a sinceridade, mas fico emocionado em
ouvi-la falar. Tenho um orgulho muito grande de ser
seu Colega. Acho que V. Exª é um exemplo de vida.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Se-
nadora Marina Silva, prorrogo a sessão por mais
cinco minutos para ouvirmos o término do discurso
de V. Exª e para, ainda, darmos oportunidade ao Lí-
der do PPS de pronunciar-se por mais três minutos.

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço o aparte do Senador Pedro Simon e o in-
corporo ao meu pronunciamento. Fico emocionada
pela forma carinhosa como S. Exª se dirige à minha
pessoa. S. Exª tem sido um grande companheiro,
um grande parceiro, juntamente com os Colegas do
Bloco e do meu grande amigo, Senador Eduardo
Suplicy, em todo o meu trabalho na defesa do meio
ambiente.

O Senador Eduardo Suplicy também pediu-me
um aparte, mas dada a admoestação de nosso Presi-
dente, e pelo fato, inclusive, de o meu Colega, Paulo
Hartung haver me perguntado se o meu pronuncia-
mento seria breve – já me sinto em falta com S. Exª –,
gostaria de concluir.

Durante esse século entramos na luta e ocupa-
mos um espaço na condição humana. Cito o aparte
do Senador Pedro Simon e digo que temos todas as
qualidades, o problema é que, de certa forma, a soci-
edade quis nos incutir que tínhamos apenas algu-
mas. No entanto, temos outras. Temos a qualidade
da conquista, da realização, de fazer acontecer. O
que foi atribuído, na sociedade patriarcal, ao homem,
ao macho, também faz parte da condição feminina.
São qualidades plasmadas, ainda, de conteúdos so-
bre os quais acabei de falar: tranqüilidade, calma e
altruísmo. Mas o altruísmo não deve ser utilizado
para que renunciemos às nossas ambições sob a
pena de estar cometendo um pecado. Então, nesses
cem anos, conseguimos muito.

A sociedade é manca, é coxa; é formada pelo
masculino e pelo feminino; e, se ficar só com uma for-
ma, ficará desequilibrada. Se a completarmos, vamos
caminhar com mais certeza, com mais tranqüilidade e
mais firmeza. E não tenham dúvidas os meus compa-
nheiros homens, em cem anos, tiramos um déficit de
milhares e milhares de anos de opressão.

Se os homens não incorporarem a forma femini-
na de operar, estarão caminhando para uma esfera
onde talvez não tenham como competir. E também
não quero me sentir responsável de conscientizar os
homens, fazer a cabeça dos homens, não vou me atri-
buir essa missão, porque vou fracassar novamente;
quero que os homens aprendam a pensar também
com a lógica e a forma de pensar e agir do feminino.
Acredito que os principais prejudicados foram os ho-
mens, porque as mulheres não tiveram nenhum pre-
conceito em aceitar o que eles têm de ótimo. Isso é o
que faz a troca entre as diferenças, não há troca entre
iguais. E hoje 60% dos universitários são mulheres,
foi uma conquista na relação de aprendizagem entre
mulheres e homens, e estamos nos dispondo a dar
muito do que temos para os homens, para que civili-
zação fique completa.

O outro que desejo tratar em meu pronuncia-
mento, conforme já me referi no início, diz respeito ao
Dia Internacional do Consumidor.

Hoje, dia 15 de março, é o Dia Internacional do
Consumidor. Entidades ligadas à defesa dos direitos
do consumidor em todo o mundo executam hoje uma
variada programação de eventos centrada no tema
eleito para a campanha deste ano: os alimentos trans-
gênicos, ou seja, aqueles produzidos a partir de orga-
nismos geneticamente modificados.

Na América do Sul, especialmente no Brasil e
na vizinha Argentina, realizam-se mobilizações popu-
lares nas principais capitais, onde são distribuídos

538 ANAIS DO SENADO FEDERAL MARÇO  2000



materiais informativos sobre alimentos que contêm
organismos geneticamente modificados. É também
objetivo dessas mobilizações colher assinaturas para
uma carta aberta que deverá ser encaminhada, nos
próximos dias, à nossas autoridades governamentais
e legislativas.

São várias as iniciativas legislativas sobre esse
tema em tramitação na Câmara e no Senado. No Se-
nado são precisamente três proposições tramitando
conjuntamente na Comissão de Assuntos Sociais,
com votação do parecer do relator, Senador Leomar
Quintanilha, prevista para a próxima quarta-feira.

Esta é uma questão muito controversa:

Aqui no Senado já foi tema de dois seminários.
É tema eleito mundialmente para o dia dedicado às
questões relativas direitos dos consumidores. É tema
do Codex Alimentarius que está reunido no Japão há
dois dias, em polêmica discussão sobre termos técni-
co-científicos que orientarão os acordos internacio-
nais quanto à segurança dos alimentos transgênicos.
Esse grupo reconhecido grau de complexidade da
matéria que examina, tem um mandato de 4 anos
para chegar a uma conclusão.

No entanto, num contra-senso histórico, ten-
ta-se, açodadamente, estabelecer a produção comer-
cial desses produtos e a sua disponibilização para o
consumo humano e animal. Propõem-se normas re-
gulamentadoras da rotulagem desses produtos,
como alternativa segura para sua utilização generali-
zada.

Por decisão judicial momentosa, a produção co-
mercial dos chamados OGM está proibida no Brasil.
Mas há centenas de campos experimentais de culti-
vares transgênicos e território brasileiro. No ano pas-
sado, segundo tabela da Comissão Nacional de
Biotecnologia, chegamos a ter 642 de OGM – desses,
32 era, de experiências com soja, e outros 595 eram
ensaios e lavouras experimetais de milho além de ou-
tras poucas experiências com arroz, algodão, batata,
cana-de-açucar, eucalipto e fumo.

Não bastasse a discussão que se empreende
especialmente nos países europeus e asiáticos, bem
como nas Américas, no Brasil as contradições e as in-
certezas nesse campo ainda são muito preocupan-
tes:

1 – A ciência ainda não conhece o bastante para
atestar a segurança de todos os produtos e questão
como alimento humano e animal, e menos ainda sa-
be-se sobre os efeitos desses organismos no meio
ambiente – interação com outras culturas, com micro-
organismos do solo, etc.

2 – Os ministérios encarregados da fiscalização
e controle desses experimentos não tem condições
técnicas de cobrir toda a área experimental.

Portanto, a ação da sociedade civil organizada
quanto a essa questão pede pela ampliação do deba-
te, pelo apoio ao aprimoramento das condições de
pesquisa científica e pelo respeito ao princípio de pre-
caução.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Con-

cedo a palavra ao Senador Paulo Hartung por três mi-
nutos.

O SR. PAULO HARTUNG (PPS – ES. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria, antes de
mais nada, parabenizar a Senadora Marina Silva pela
belíssima exposição, neste dia em que o Congresso
comemora o dia internacional de luta das mulheres.

Preparei uma nota, Sr. Presidente, que rapida-
mente pretendo ler sobre a decisão do Banco Central
de diminuir o compulsório no depósito à vista. Uma
medida que considero positiva e que vai proporcionar
alguma coisa em torno de três bilhões, de maior liqui-
dez de recursos e, conseqüentemente, traduzir em
crédito e, na minha esperança, em crédito mais aces-
sível e mas barato para a produção no nosso País.

Mas não vejo motivos para comemorar. Como o
próprio Banco Central admite, estamos ainda longe
de práticas percentuais de compulsório sobre depósi-
to à vista que são praticados em outros países do
mundo, alguma coisa em torno de 15% a 25%, e esta-
mos chegando a 55%.

A medida adotada, Sr. Presidente, pelo Banco
Central é insuficiente, ainda que a autoridade mone-
tária considere que esteja fazendo a calibragem cor-
reta para aumentar o crédito e a atividade econômica
sem perder de vista o controle da inflação. Temo até
mesmo que essa iniciativa traduza ou represente um
movimento para esvaziar a próxima reunião do Comi-
tê de Política Monetária do Banco Central, Copom,
que decidirá sobre a taxa Selic.

O cenário econômico interno, neste primeiro tri-
mestre, é extremamente favorável à queda das taxas de
juros. Todos indicadores e estudos apontam nessa dire-
ção. No plano internacional, o quadro também é propí-
cio, mesmo levando-se em conta a alta no preço do
petróleo e a possibilidade de o FED, Banco Central
Americano, aumentar a taxa de juro básica naquele
país. Por isso, é importante que, nessa próxima reunião
dos dias 21 e 22, o Governo e o Banco Central iniciem
um processo, paralisado em setembro do ano passado,
de redução da taxa Selic, congelada em 19%.
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Não se justifica, na minha opinião, manter-se
nessa posição. É conservadora demais para o mo-
mento que vive nossa economia. Já que, repito, as
condições internas e externas, na minha visão, são
amplamente favoráveis.

No ano passado, Sr. Presidente, ocupei esta tri-
buna sem nenhum constrangimento para, em nome
do meu Partido, o PPS, de Oposição ao Governo, elo-
giar a conduta do Presidente do Banco Central, Armí-
nio Fraga, de reduzir, no período de fevereiro a
setembro do ano passado, os juros de algo acima de
40% para 19%.

O Banco Central, no entanto, deixou de lado
uma política que na minha opinião combinava pru-
dência – que faz sentido na política monetária – com
uma pitada de audácia, praticada nos primeiros nove
meses de 1999, adotando uma postura absolutamen-
te conservadora a partir de outubro.

Sr. Presidente, o Banco Central precisa também
acelerar os estudos de revisão das normas do Acordo
de Basiléia, que estabelece uma relação entre patri-
mônio líquido das instituições e empréstimos. Essas
normas determinam, no plano internacional, uma re-
lação de 8%, que no Brasil, neste momento, é de
11%. Essa medida representaria a liberação de recur-
sos dos bancos e maior volume de empréstimos,
além de um custo de dinheiro adequado às atividades
econômicas.

O Banco Central deve ser firme no objetivo de
preservar a estabilidade da moeda. Isso, porém, não
pode se constituir num objetivo final e único do Gover-
no, principalmente quando ocorre à custa da baixa
atividade econômica, que prejudica a produção, a ge-
ração de emprego, a ocupação produtiva e até a gera-
ção de impostos e rendas para os três níveis de
Governo da Federação.

Na verdade, Sr. Presidente, o que a sociedade
quer saber é se o Governo Federal realmente acredita
no discurso de otimismo que tem apresentado para o
País.

Não estou cobrando do Governo medidas preci-
pitadas, sem respaldo técnico. Não defendo medidas
populistas que gerem bolhas de investimentos. A dis-
cussão que se faz urgente é o fato de termos hoje, no
Brasil, um dinheiro caro, que custa 4,7 vezes mais
que no México e 3,7 mais que no Chile. E não estou
citando países com alto desenvolvimento econômico
e tecnológico, mas países que também estão em de-
senvolvimento. Isso sem perdermos de vista uma dí-
vida pública que, pelo seu perfil, pressiona de forma
dramática nossas contas públicas e os investimentos

sociais no Brasil. Cada percentual da Taxa Selic tem
um peso na administração da dívida pública.

O crédito ao setor privado em nosso País é one-
roso, escasso, inadequado. Representa apenas 28%
do Produto Interno Bruto (PIB), o que coloca o Brasil
na pior posição entre as dez maiores economias do
mundo.

Essa é a minha posição e a do meu Partido, o
PPS, que acredito ter muito respaldo no Senado, no
Congresso Nacional, no mundo produtivo, incluídos
os micro e pequenos empresários, os empreendedo-
res deste País: que o Governo combine cautela com
uma pequena dose de otimismo na sua política mo-
netária, gerando um processo em que a população e
o setor produtivo possam acreditar em seu discurso,
colocado realmente em prática.

Sr. Presidente, Senador Ademir Andrade, agra-
deço-o pela paciência e tolerância neste final de ses-
são, pedindo que seja dado como lida toda a nota que
preparamos em meu nome e em nome do PPS, Parti-
do que lidero nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE DISCURSO, NA ÍNTEGRA,
DO SR. SENADOR PAULO HARTUNG:

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores.
Quero registrar que considero positiva a deci-

são, tomada ontem pelo Banco Central, de reduzir de
65% para 55%, o cumpulsório sobre os depósitos à
vista, proporcionando uma liquidez de R$3 bilhões
para os bancos, que pode se traduzir em crédito. Mas,
não há motivos para comemorações. Como o próprio
Banco Central admite, ainda estamos longe de prati-
car os precentuais de compulsório sobre depósito à
vista que nos países desenvolvidos oscilam entre
15% e 25%.

A medida adotada ontem pelo Banco Central é
insuficiente, ainda que a autoridade monetária consi-
dere que esteja fazendo a calibragem correta para au-
mentar o crédito e a atividade econômica sem perder
de vista o controle da inflação. Temo até mesmo que a
iniciativa se traduza num movimento para esvaziar a
importância da próxima reunião do Comitê de Política
Monetária do Banco Central (Copom).

O cenário econômico interno, neste primeiro tri-
mestre, é extremamente favorável à queda das taxas
de juros. Todos os indicadores e estudos apontam, a
curto e médio prazos, para a tendência de crescimen-
to da economia brasileira.

No plano internacional, o quadro também é pro-
pício, mesmo levando-se em conta a alta no preço do
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petróleo e a possibilidade de o Banco Central Ameri-
cano (FED) aumentar as taxas de juros básicos na-
quele país. Por isso, é importante que, na reunião do
Copom, no próximo dia 21, o Governo decida reduzir
a taxa Selic, congelada me 19% ao ano desde setem-
bro do ano passado.

Não se justifica o Banco Central se manter nesta
posição, conservadora demais para o momento em
que vive a nossa economia, já que, repito, as condi-
ções internas e externas são amplamente favoráveis
à redução dos juros.

No ano passado, ocupei esta tribuna, sem ne-
nhum constrangimento, para, em nome do meu parti-
do, o PPS, de oposição ao Governo, elogiar a conduta
do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, de
reduzir, no período de fevereiro a setembro do ano
passado, os juros, de algo acima de 40% para 19%.

O Banco Central, no entanto, deixou de lado a
prática de uma política que combinava prudência com
uma pitada de audácia, praticada nos primeiros nove
meses de 1999, adotando uma postura conservadora
a partir de outubro.

O Banco Central precisa também acelerar os
estudos para a revisão das normas do Acordo de Ba-
sileia, que estabelecem uma relação entre patrimônio
líquido das instituições e empréstimos. Essas normas
determinam, no plano internacional, uma relação de
8%, que no Brasil, neste momento, é de 11%. Esta
medida representaria a liberação de mais recursos
dos bancos e maior volume de empréstimos.

O Banco Central deve ser firme no seu objetivo
de preservar a estabilidade da moeda. Isso, porém,
não pode se constituir num objetivo final do Governo
ao custo da baixa atividade econômica que penaliza a
produção e o emprego.

Na verdade, o que a sociedade quer saber é se o
Governo realmente acredita no seu discurso de oti-
mismo para a economia deste ano, o qual, na prática,
vem sendo distinto da execução da política monetária.

Não estou cobrando do Governo medidas pre-
cipitadas, sem qualquer respaldo técnico. Não defen-
do medidas populistas que gerem bolhas de
investimentos. A discussão que se faz urgente é o
fato de termos hoje no Brasil um dinheiro caro, que
custa 4,7 vezes mais que no México, e 3,7 mais que
no Chile. Isso sem perdermos de vista uma dívida pú-
blica que, pelo seu perfil, pressiona de forma dramáti-
ca as contas públicas.

O crédito ao setor privado em nosso país é one-
roso, escasso e inadequado. Representa apenas
28% do Produto Interno Bruto (PIB), o que coloca o

Brasil na pior posição entre as dez maiores economi-
as do mundo.

A queda dos juros, portanto, juntamente com o
aumento do crédito às empresas e aos consumido-
res, seria indispensável à consolidação da nossa es-
tabilização econômica. São medidas que teriam
como conseqüência a valorização patrimonial e me-
lhores condições para a bertura de capital das nossas
empresas.

Convivemos em nosso páis com bancos que fi-
caram viciados em renogociar dívidas públicas. São
operações em que o risco zero assegura ganhos as-
tronômicos. Nem por isso há o compromisso dos ban-
cos com a sua missão precípua de garantir crédito
acessível ao  consumidor e à produção.

Alguns analistas afirmavam, no fim do ano pas-
sado, que seria temerário qualquer decisão do Banco
Central de alterar a taxa Selic. Havia incertezas quan-
to ao futuro da inflação. Outras tantas dúvidas paira-
vam sobre a safra agrícola para este ano, uma vez
que a seca, sobretudo no Nordeste, castigava impie-
dosamente a produção.

O ano 2000 começou, no entanto, com um ce-
nário diverso daquele que se desenhava em dezem-
bro. A inflação teve forte queda em janeiro e fevereiro,
mantendo a tendência em março, conforme os Índi-
ces Gerais de Preços (IGP) e ìndices de Preços ao
Consumidor (IPC).

Os indicadores do IBGE e da Conab apontaram
para uma queda mímina na safra agrícola, sem in-
fluência no custo de vida para este ano. Além disso,
recentes estudos do Ministério da Fazenda revelaram
que não há perspectiva de fortes aumentos das tari-
fas públicas.

A ameaça dos países árabes de reduzir a oferta
de petróleo para forçar o aumento do preço mundial
do barril assusta num primeiro momento. Mas, nós já
vimos esse filme, No início há uma demanda mundial
forte que depois recua em decorrência do excedente
da produção.

Alguns analistas acreditam que a partir do mês
que vem o preço do petróleo deve cair. E mesmo que
o custo médio do barril seja fixado em torno de
US$25,00 (vite e cinco dólares) as perspectivas de
pressão sobre a economia  são muito modestas.

Outro argumento para não se modificar os juros
é o câmbio. A queda na cotação do dólar, no entanto,
que vem ocorrendo desde o início do ano, não com-
promete. As análises são no sentido de que não have-
ria prejuízo para as exportações se a cotação do dólar
ficasse estabilizada entre R$1,70 e R$1,75. Ainda as-
sim teríamos um resultado satisfatório em termos rea-
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is se compararmos com a cotação de R$1,21 do inicío
de 1999.

O momento é de expansão da nossa economia.
Os mercados internacionais estão aí nos dando sina-
lizações. Apesar das previsões mais pessimistas, a
economia americana, termômetro da economia mun-
dial, cresceu 5,8% no quarto trimestre do ano passa-
do em relação ao trimestre anterior, sendo
estimuladda sobretudo pela demanda interna, e con-
tinua crescendo.

Por tudo o que foi dito, é importante que o Banco
Central altere, para baixo, a taxa Selic, na próxima re-
união do Copom, já que esta significa importante in-
trumento de estímulo ao desenvolvimento econômico
do nosso país.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – V. Exª
será atendido na forma do Regimento Interno.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.

O Sr. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Conce-
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dada
a exigüidade do tempo, desejo apenas ler o ofício que
estou encaminhando ao Exmº Ministro José Carlos
Dias, da Justiça.

Impressionou-me a grande demora na fila a que
estão sendo submetidos os estrangeiros ao chegar
em São Paulo para mostrar e receber o carimbo nos
seus passaportes. Na semana passada, por duas ve-
zes, cheguei ao Brasil depois de desempenhar mis-
sões no exterior. Ao chegar às sete da manhã da
última quinta-feira, havia mais de 800 pessoas na fila,
passando por apenas três funcionários da Polícia Fe-
deral, e, já no domingo, às 21h30min, havia uma fila
de mais de 400 pessoas diante de um único funcioná-
rio. Percebi o mal-estar a que estão sendo submeti-
dos os que nos visitam logo na chegada ao Brasil.
Perguntei aos responsáveis pelo plantão da Polícia
Federal a razão do acúmulo de pessoas na fila e fui in-
formado de que o quadro de pessoal está reduzido.

Soube pela imprensa que o Ministro da Justiça,
José Carlos Dias, também teve a mesma impressão
quando chegou.

Então, avalio que seja importante que S. Exª
tome as medidas necessárias para corrigir o proble-
ma.

Era esse o breve comunicado que gostaria de
fazer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Não
há mais oradores inscritos.

Srs. Senadores, na sessão deliberativa ordiná-
ria realizada no dia 9 do corrente mês, o nobre Sena-
dor Renan Calheiros levantou questão de ordem,
alegando que as três proposições que tratam do fabri-
co, porte e uso de armas de fogo deveriam ter sido
distribuídas primeiramente à Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania e, só em segundo lugar, à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em reforço a esse entendimento, alegou que o pró-
prio Relator das matérias na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o nobre Senador Pedro
Piva, teria levantado dúvidas quanto à constitucionali-
dade dos projetos.

A Presidência esclarece que o exame do mérito
das três proposições, à vista do disposto no art. 101,
inciso II, alínea “c” e art. 103, inciso V, do Regimento
Interno, é da competência daquelas duas Comissões,
uma vez que envolvem matéria referente à segurança
pública, ao direito penal e às Forças Armadas.

Tendo em vista, entretanto, que o Relator da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional le-
vanta dúvidas com relação à constitucionalidade das
proposições, a que se reporta o nobre Senador Re-
nan Calheiros, a Presidência defere a questão de or-
dem para retificar o seu despacho aposto aos
Projetos de Lei do Senado nºs 292, 386 e 614, todos
de 1999, determinando a remessa dos processos à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
exame da constitucionalidade e mérito das matérias
e, uma vez instruído com o competente parecer des-
sa Comissão, ser submetido, em decisão terminativa,
ao exame da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional.

Esse é o despacho da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secre-
tário em exercício, Senador Tião Viana.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 112, DE 2000

Senhor Presidente,

Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento
Interno, que seja consignado um Voto de Congratula-
ção ao Senador Roberto Saturnino, pelo lançamento
de seu novo livro. Contos do Rio hoje à noite em Bra-
sília.

sala das Sessões, 15 de março de 2000. – sena-
dor Francelino Pereira.
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Tendo
em vista que o evento a que se refere será realizado
na noite de hoje, a Presidência submete o requeri-
mento a voto.

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

queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Os

Srs. Senadores Eduardo Siqueira Campos, Romero
Jucá, Casildo Maldaner e Carlos Patrocínio enviaram
discursos à Mesa para serem publicados, na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –

TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero re-
gistrar neste momento dois atos de singular importân-
cia que estão ocorrendo na área do Ministério das
Minas e Energia que dão, pela sua natureza mais do
que pela sua dimensão, um novo rumo às perspecti-
vas energéticas do país.

Tradicionalmente, a geração de energia hidrelé-
trica tem sido o suporte do sistema energético brasile-
iro. Sobe a mais de 90% o percentual de energia de
origem hidráulica, sobre o total de nossa produção.

No entanto, as grandes reservas de energia hídri-
ca das Regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste
do País estão esgotadas em sua maior parte.

Impõe-se um novo rumo à nossa política ener-
gética. Este rumo deve caminhar em duas direções: a
primeira, aproveitando energias de outras fontes – ex-
ceto o petróleo, mas onde se inclui, como exemplo, o
carvão, o xisto, e sobretudo o gás natural, além de ou-
tras fontes alternativas; a segunda direção, Sr. Presi-
dente, nos leva ao aproveitamento dos imensos
recursos naturais dos rios da Amazônia – questão
bem mais complexa – não só em função das questões
ambientais, mas, inclusive, dos tradicionais custos e
prazos de construção das usinas hidrelétricas.

Em relação ao primeiro item, referente ao apro-
veitamento de fontes alternativas de produção de
energia, registro o anúncio que terá lugar amanhã, de
programa de construção, até o ano de 2003, de cerca
de oitenta usinas de aproveitamento das referidas
fontes: carvão, xisto e, principalmente, gás natural,
programa que espero possa ser implementado sobre-
tudo através da estratégia de privatização de conces-
sões, de modo que os investimentos provenham da
iniciativa privada, superando a fase dos investimentos
governamentais, provenientes de recursos públicos,

para serem entregues à iniciativa privada depois, em
processos sujeitos à contestações de diferentes or-
dens. Serão cerca de 15 milhões de quilowatts que
poderão ser, dessa forma, acrescidos ao sistema
energético nacional.

Tocantins, o Estado da livre iniciativa, foi, e con-
tinua sendo, pioneiro nesta nova estratégia de privati-
zar para buscar investimentos, ao invés de investir
recursos públicos para depois privatizar.

Assim é que, logo após a criação do Estado do
Tocantins, há pouco mais de 10 anos, a CELTINS –
Companhia Hidrelétrica do Tocantins que assumia a
imensa tarefa de energizar o Estado, até então o es-
quecido norte goiano, foi entregue à iniciativa privada.

Ainda no Estado do Tocantins, Sr. Presidente,
está em fase de construção, dentro de um cronogra-
ma que permitirá seu funcionamento a partir de se-
tembro de 2001, a Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo
Magalhães, em Lajeado, produzindo em torno de 1
milhão de quilowatts.

Registro que esta Usina, entregue ao Grupo Re-
de-Celtins, com a participação do Estado do Tocan-
tins, da CEB de Brasília e de outros consorciados,
deverá estar pronta no prazo de 3 anos de sua con-
cessão, contra um prazo médio superior a 5 anos pa-
ra usinas de igual porte, quando construídas pela
União.

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o rio
Tocantins possui uma reserva inventariada de cerca
de 10 milhões de quilowatts, não considerando-se Tu-
curuí e Serra da Mesa, que deverão estar produzindo
brevemente cerca de 8 milhões.

Desejo registrar, Srs. Senadores, o ato do Presi-
dente da República, ontem baixado, através do qual
ficou aprovado o cronograma de leilão para 16 apro-
veitamentos hidrelétricos, dos quais 70% no Estado
do Tocantins. Será mais um acréscimo de 6.470 mi-
lhões de quilowatts ao sistema energético do País.

Na mesma ocasião o Presidente Fernando Hen-
rique transferiu a gestão do programa para o Ministé-
rio das Minas e Energia, restando à Aneel a
responsabilidade pelo acompanhamento e análise fi-
nal dos atos de concessão.

Entre as usinas a serem construídas no rio To-
cantins estão as de Serra Quebrada, Estreito, São
Salvador, Peixe e Stª Izabel, esta no rio Araguaia.

O Estado do Tocantins, com o apoio do Ministé-
rio de Minas e Energia do próprio consórcio que cons-
trói a usina do Lajeado, já procedeu ao inventário
dessas usinas, que deverão produzir cerca de 5 mi-
lhões de quilowatts. Simultaneamente trata-se de de-
senvolver os primeiros estudos de impacto ambiental
e de aproveitamento múltiplo das águas, de modo a
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se garantir a sustentabilidade desses empreendimen-
tos e promover o desenvolvimento regional.

Desejo registrar, Sr. Presidente, que esses atos
ontem praticados, estão exatamente na linha da 2ª di-
reção a que me referia no início deste pronunciamen-
to, ou seja, o início do aproveitamento sustentável e
múltiplo dos rios Amazônicos, dando uma nova di-
mensão ao Brasil, a reintegração da Amazônia na Co-
munidade Nacional e uma nova dimensão à questão
energética.

Retorno a assinalar também a importância de
que, os investimentos previstos que só no que se refe-
re às usinas referidas para o Rio Tocantins devem al-
cançar a casa dos 10 bilhões de reais e provêm
basicamente da iniciativa privada.

Espero poder anunciar brevemente, Sr. Presi-
dente, a conclusão do mesmo processo de privatiza-
ção da ferrovia Norte-Sul, conduzido com a mesma
competência pelo Ministério dos Transportes.

É desta forma , Sr. Presidente, que se constrói o
novo Brasil, um Brasil integrado em si mesmo, um
Brasil participativo, capaz de mover suas próprias po-
tencialidades, para ingressar no mundo da globaliza-
ção de forma soberana, e capaz de criar condições de
desenvolvimento humano e sustentável para suas po-
pulações.

Cumprimento o Estado do Tocantins e seu Go-
vernador Siqueira Campos, por mais esta etapa ven-
cida.

Cumprimento o Ministério das Minas e Energia
e ao Presidente Fernando Henrique, especialmente,
pelas medidas adotadas.

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

sidente, Srªs e Srs. Senadores, a comemoração do
Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, já não
pode, de maneira alguma, ser encarada como uma
deferência, uma cortesia ao até há pouco impropria-
mente denominado sexo frágil.

De forma alguma! A data instituída para marcar
a luta pela afirmação dos direitos igualitários da mu-
lher representa, hoje, uma referência fundamental de
um movimento social de importância transcendente,
que, embora ainda não completamente vitorioso, já foi
capaz de introduzir mudanças de enorme magnitude
no conjunto das sociedades modernas.

É consensual entre muitos pensadores com am-
plo reconhecimento nos meios intelectuais a opinião
de que nenhum movimento social do século XX teve
maior relevância – à vista das transformações que
produziu – do que a emancipação das mulheres.

No caso específico do Brasil, foram notáveis as
mudanças ocorridas no universo feminino, em especi-
al ao longo das três últimas décadas. No espaço do-
méstico, no mundo do trabalho, nas instituições de
poder, o papel das mulheres ampliou-se, com a ocu-
pação de espaços estratégicos até recentemente in-
terditados a elas. Esses avanços provocaram
mudanças significativas na paisagem social do País.

O perfil da família brasileira alterou-se drastica-
mente ao longo das últimas décadas. A taxa de fecun-
didade despencou. Hoje, as mulheres brasileiras têm,
em média, três filhos a menos do que apenas 30 anos
atrás, em 1970. Mas se, por um lado, têm menos fi-
lhos para criar, por outro lado, cada vez mais brasilei-
ras descobrem-se sozinhas no enfrentamento dessa
árdua tarefa. Um em cada quatro núcleos familiares é
chefiado por uma mulher, redundando num total de 11
milhões de mulheres que são chefes de família. É
uma vasta legião de brasileiras que toma sobre seus
ombros as pesadas responsabilidades de criar sozi-
nhas os filhos.

No mundo do trabalho, as alterações não foram
menos impactantes. Enquanto 20 anos atrás as mu-
lheres não representavam mais do que 11% da Popu-
lação Economicamente Ativa – PEA, hoje elas já
constituem 40%. Em cada grupo de 100 brasileiras,
42 batem ponto diariamente.

Essa maior participação da mulher no mercado
de trabalho foi ditada, em primeiro lugar, pela necessi-
dade de sobrevivência. Na década de 70, na medida
em que o processo inflacionário ganhava fôlego cada
vez maior, as famílias brasileiras viam seu orçamento
doméstico ser progressivamente corroído pela desva-
lorização dos salários. Foi nesse contexto que mi-
lhões de mulheres decidiram ir à luta para garantir o
próprio sustento e reforçar o orçamento familiar, aju-
dando a pagar as contas de final de mês. De lá para
cá, os costumes evoluíram, e, hoje, 25% das famílias
brasileiras têm como fonte de renda única proventos
auferidos pela mulher.

A dupla jornada de trabalho, contudo, tem seu
custo humano e social.O atendimento dos deveres do
emprego somado ao cumprimento das tarefas do-
mésticas configura, inúmeras vezes, um excesso de
responsabilidades prejudicial à saúde física e psíqui-
ca da mulher. Uma pesquisa da Universidade de São
Paulo – USP comprovou que as mulheres responde-
ram por 75% do consumo de antidepressivos nos
anos 90.

Infelizmente, o duro fardo representado pela du-
pla jornada de trabalho não é sequer recompensado
com o pagamento de salários equivalentes aos rece-
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bidos pelos homens. Ainda hoje, as mulheres ga-
nham, em média, 65% dos salários masculinos. É
importante ressaltar, no entanto, que essa diferença
vem caindo rapidamente. Há apenas 17 anos, os sa-
lários femininos eram, em média, 45% daquilo que re-
cebiam os homens. Em determinados setores
econômicos, as mulheres já viraram o jogo. No co-
mércio, elas superam em 15% a média salarial dos
homens.

Um fator importante que contribuiu para a ampli-
ação da presença da mulher no mercado de trabalho
foi a promulgação da Constituição Federal de 1988,
com seus efeitos sobre a legislação trabalhista. Até
então, restrições impostas pela Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT vetavam às mulheres os traba-
lhos noturnos e perigosos.Essa vedação acabava por
criar uma reserva de mercado para os homens. Com
sua revogação pela Carta Magna, as mulheres estão
hoje presentes nas plataformas de petróleo, na cons-
trução civil, na polícia e até em empresas aéreas, pi-
lotando grandes jatos.

Outro elemento que se converteu em um trunfo
para a maior penetração da mulher no mundo do tra-
balho foi o avanço da escolarização feminina. Até
1981, quase dois terços das mulheres no mercado de
trabalho não tinham o ensino fundamental. Hoje, essa
fração foi reduzida à metade. Vinte e nove por cento
dessas mulheres têm ensino médio, índice que supe-
ra o dos homens, situado em apenas 20%. Em 15
anos, dobrou no País o número de profissionais diplo-
mados em curso superior.

Por fim, deve-se destacar o avanço da participa-
ção feminina nas instituições políticas e no Poder Ju-
diciário, embora reconhecendo sua condição ainda
muito minoritária.

Um bom exemplo desse avanço é o crescimento
do número de prefeitas no Brasil nas últimas três dé-
cadas. Em 1972, as urnas consagraram a vitória de
58 mulheres para chefiar administrações municipais.
Em 1992, esse número já foi de 171 prefeitas. E, nas
últimas eleições, em 1996, saltou para 302.

Na Câmara Federal, a bancada de 28 Deputa-
das, embora representando apenas 5,4% dos mem-
bros da Casa, destaca-se pelo brilho de sua atuação,
que lhe garante, inclusive, o comando de importantes
Comissões permanentes, como a de Finanças e a de
Educação.

No Senado Federal, a participação feminina é
proporcionalmente maior, com a presença de seis re-
presentantes dos Estados. Também na Câmara Alta,
as mulheres destacam-se pela qualidade do trabalho
que desenvolvem. O reconhecimento de seu desem-

penho parlamentar é expresso, inclusive, pela
participação de uma Senadora na Mesa Diretora da
Casa.

A luta pela plena igualdade de direitos entre ho-
mens e mulheres é, ainda, uma batalha inconclusa.
Muito ainda resta a avançar até que se chegue a uma
situação de pleno equilíbrio. É certo, porém, que os
avanços já conquistados revolucionaram em profun-
didade a sociedade em que vivemos. E não menos
certo que a marcha desse progresso não poderá ser
interrompida. As mulheres aprenderam o caminho, a
persistência é sua marca registrada e o futuro encer-
ra, com certeza, um mundo de plena igualdade entre
homens e mulheres.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Dia Internacional da Mulher
constitui data especial que sugere o exercício de uma
profunda reflexão histórica e social sobre o papel es-
sencial e insubstituível desempenhado pela mulher
no Brasil e em todas as sociedades.

Devemos refletir sobre a dignidade, a missão e o
futuro da participação da mulher num mundo instável,
cheio de incertezas, de grandes transformações soci-
ais, culturais, políticas e também de muita discrimina-
ção e desigualdade.

A primeira mulher que devemos homenagear é
a mulher-mãe – aquela que nos deu a vida, nos cer-
cou de cuidados e a quem tudo devemos. Outra mu-
lher importante e que exerceu papel fundamental em
nossa formação cultural e moral, que nos ensinou as
primeiras letras, que ajudou a formar nosso caráter:
nossa primeira professora, geralmente uma mulher
humilde e dedicada, realizando trabalho tão edifican-
te e em troca de remuneração não raro aviltante.

Muitas outras mulheres de grande talento e ca-
ráter deixaram marcas indeléveis na história e em
nossas vidas e que se destacaram nos mais diversos
campos de atividade. É impossível fazermos a home-
nagem merecida a cada uma delas, individualmente,
mas não podemos esquecer alguns nomes de gran-
des lutadoras e heroínas que contribuíram decisiva-
mente para a conquista dos direitos da mulher.

É rica a galeria de brasileiras que ajudaram a
construir nosso País, nossa história e os direitos da
pessoa humana:

Clara Camarão, que se distinguiu na guerra con-
tra o domínio holandês;

Francisca de Sande, a primeira enfermeira do
Brasil, que realizou um grande trabalho com os doen-
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tes de febre amarela, na Bahia, entre os anos de 1670
e 1702.

Joana de Gusmão, santa mulher, que levou vida
de profeta e mensageira da fé na antiga Província de
Santa Catarina, habitou na freguesia da Lagoa, de
onde partia para suas peregrinações irradiando a fé e
a caridade entre os homens.

Bárbara Heliodora, a Heroína da Inconfidên-
cia, descendente de Amador Bueno, que em 1641
rejeitara ser aclamado Rei, é a primeira mulher em
nossa história a participar de uma insurreição repu-
blicana.

Bárbara de Alencar, a cearense do Crato, envol-
vida na revolução conhecida como a Confederação
do Equador, em 1824 – o primeiro movimento socia-
lista da América Latina, que se insurgia contra o ato ti-
rânico do primeiro Imperador do Brasil, ao dissolver a
Assembléia Constituinte, liderada pelo Governador
Manuel Paes de Andrade e os padres Roma, Mororó
e Frei Caneca. Foi posta a ferros em um cubículo no
forte português, o qual ainda hoje existe no que é o
atual Quartel-General da Décima Região Militar, em
Fortaleza, a capital do Ceará.

Ana Néri, viúva do Capitão de Fragata Isidoro
Antônio Néri, abandonou o conforto do lar e, aos 50
anos de idade, ofereceu-se para participar da guerra
do Paraguai, como enfermeira, ajudando muitos feri-
dos de guerra a curar seus males físicos, com grande
dedicação e espírito humanitário.

Nísia Floresta, nascida no Rio Grande do Nor-
te, a 12 de outubro de 1910, foi exemplo de grande
cultura: professora de latim, francês e italiano, publi-
cou muitas obras importantes, destacando-se Direi-
tos das Mulheres e Injustiças dos Homens, traduzi-
da para o inglês em 1852. Colaborou com os jornais
Correio Mercantil; Liberal e Diário do Rio de Ja-
neiro.

Ana Maria de Jesus Ribeiro, a Anita Gari-
baldi, heroína brasileira nascida em Santa Catarina,
em 1821, e falecida em Ravena, na Itália, em 4 de
agosto de 1849, companheira do revolucionário Giu-
seppe Garibaldi, “herói de dois mundos” e construtor
da unificação italiana.

O Presidente Fernando Henrique faz uma im-
portante síntese dessa história no prefácio do livro de
Paulo Markun, “Anita Garibaldi – Uma Heroína Brasi-
leira” :Lembrei que os 500 anos convidam à redesco-
berta de figuras que fizeram história. A saga dos
Garibaldi é um bom exemplo. Não que caibam parale-
los imediatos entre o ambiente histórico em que atua-
ram e as circunstâncias atuais. Os tempos são outros.

Mas os “dois mundos” de Garibaldi estão se voltando
um para o outro e buscando uma ampla acomodação
de interesses... Vêm assim à lembrança, como fonte
de inspiração, os atributos dos Garibaldi, sua determi-
nação em ampliar as fronteiras do possível, em inau-
gurar novas sendas. Que saibamos – agora com os
instrumentos do diálogo, da persuasão – reduzir ain-
da mais a distância que separa a Laguna, de Anita, da
Rivera de Garibaldi.”

Anésia Pinheiro Machado, a maior heroína da
aviação brasileira, aos 18 anos, realizou sozinha o pri-
meiro vôo, entre Rio e São Paulo, num pequeno avião.
Foi a primeira brasileira a pilotar aviões de carreira e a
fazer acrobacias aéreas, quebrando recordes, rece-
bendo honrarias e prêmios no Brasil e no exterior.

“Queremos a instrução para conhecermos nos-
sos direitos, e deles usarmos em ocasião oportuna” –
dizia Francisca Senhorinha da Motta Diniz, fundadora
do primeiro jornal brasileiro que tratava especifica-
mente de direitos da mulher.

Maria Augusta Generosa Estrella foi a primeira
doutora brasileira em Medicina: saiu do Brasil, em
1874, com apenas 14 anos de idade, para estudar
Medicina nos Estados Unidos, formando-se, em
1881, no New York Medical College and Hospital for
Woman.

Francisca Edwiges Neves Gonzaga, a Chiqui-
nha Gonzaga, pianista e compositora, pioneira do fe-
minismo e primeira maestrina do Brasil, participou
dos movimentos abolicionista e republicano e deixou
mais de duas mil composições.

Nise da Silveira revolucionou a psiquiatria, hu-
manizando o tratamento reservado aos doentes men-
tais no Brasil.

Bertha Maria Júlia Lutz nasceu em São Paulo,
em 1894, e foi uma importante líder do movimento pe-
lo voto feminino no Brasil. Fundou, em 1920, a Liga
para a Emancipação Intelectual da Mulher, lutando
pela igualdade de direitos para as mulheres.

Maria Quitéria de Jesus foi a primeira brasileira
a fazer parte de uma unidade militar: disfarçada de
homem, alistou-se como soldado no Corpo de Artilha-
ria do Exército, para lutar contra os portugueses, que
não reconheciam a Independência do Brasil. Rece-
beu honrarias por bravura e heroísmo e foi recebida
na Corte pelo Imperador Dom Pedro I, que lhe conce-
deu o posto de Alferes e a comenda de Cavaleiro da
Ordem Imperial do Cruzeiro. Foi, posteriormente, lí-
der do movimento pela libertação dos escravos no
Ceará.
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Queremos também homenagear, nesta data, as
mulheres anônimas: cujos nomes, não lembrados,
que realizaram e ainda realizam, de forma humilde,
infatigável e perseverante, inestimáveis contribuições
que visam transformar as sociedades.

Não existe democracia nas sociedades em que
a mulher é vítima de opressão; em que não recebe um
tratamento jurídico digno e equânime; em que não há
igualdade de oportunidades. O respeito aos direitos
da mulher deveria ser a medida universal da verdade-
ira democracia conforme os ideais de justiça, paz e li-
berdade.

Este é o momento para fazermos um retrospec-
to da verdadeira guerra que foi a crônica das lutas
pela emancipação da mulher na sociedade humana.
Em termos contemporâneos, o movimento feminista
nasceu nos Estados Unidos, na segunda metade da
década de 60, desenvolvendo-se rapidamente por to-
dos os países industrialmente avançados, entre 1968
e 1977.

Na primeira metade do século XVII, na Itália,
três estudiosas venezianas apresentam, com extraor-
dinário vigor e eficácia, o problema da condição femi-
nina no seu tempo: Lucrécia Marinelli, em “A nobreza
e excelência da mulher”, defende a igualdade funda-
mental dos dois sexos e descobre nas teorias aristo-
télicas, segundo as quais o papel social é
determinado por diferenças qualitativas naturais, a
origem de um certo antifeminismo cultural.

Ao questionar a historiografia masculina, que
não levava em conta as “belas obras e egrégias ações
das mulheres”, L.Marinelli quer dar novo e maior valor
às chamadas “mulheres ilustres” e, por conseguinte, à
contribuição que tantas mulheres de ciência, filósofas
e guerreiras, malgrado as proibições formais e as difi-
culdades materiais, deram à história da civilização,
que não pode ser senão uma história comum.

Na mesma fase histórica, outra contribuição im-
portante foi dada, ainda na Itália, por Moderata Fonte,
com o livro “Mérito da Mulher”, que reflete a situação
da dona de casa de seu tempo. Longe da presença
masculina, num diálogo amiúde cheio de poesia, um
grupo de mulheres medita sobre a sua vida e sobre o
próprio destino. Estas amigas criticam uma condição
de vida insuportável (“como animais encurralados en-
tre paredes”), expressando a desilusão experimenta-
da no matrimônio, com que, em vez da suspirada
liberdade, haviam conseguido “um odioso guardião”.

Sem instrução, sem meios econômicos, a mu-
lher se sentia em poder do homem, pai, marido ou ir-
mão, senhores da sua vida, únicos árbitros capazes

de decidir se havia de ser entregue em casamento ou
findar sua vida “servindo aos sobrinhos”.

Existe um exemplo de singular importância, que
foi dado, ainda no século XVII, pela figura e escritos
de Arcângela Tarabotti. Obrigada pelo pai, aos dezes-
seis anos, a entrar, em 1620, no convento das benedi-
tinas de Santa Ana, Arcângela ali passou a existência
com grandes sofrimentos, vindo a morrer em 1652.
Ao longo desses 32 anos, em suas obras e nas cartas
escritas do “cárcere feminino”, como designava o
convento, privada que estava de esquemas culturais
e de referências eruditas, ela teima corajosamente
numa original denúncia da condição de inferioridade
da mulher.

Nas suas obras, “Antisátira”, “Diferença da Mu-
lher”, até a mais importante de todas, “Simplicidade
Inata ou Tirania Paterna” (Leida, 1654), ela denuncia
os falsos moralisnos masculinos, a falta de liberdade
feminina, a violência sofrida quando, ainda muito jo-
vem, colhida com a pena na mão, foi obrigada a voltar
á “agulha e à roca”.

Ligada aos ambientes libertinos, Arcângela Ta-
rabotti faz crítica a certos formalismos religiosos, che-
gando mesmo a conceber uma espécie de religião
punitiva para os homens, condenados a expiar no
além, num imenso círculo dantesco, todos os erros e
enganos cometidos contra o sexo feminino. Em suas
obras, ela antecipa alguns motivos racionalistas que
encontrarão autêntica expressão no racionalismo
cartesiano e na obra de Poullain de La Barre (A igual-
dade dos sexos, 1673), onde desenvolve o tema car-
tesiano da luta contra o preconceito, incluído o mais
velho dos preconceitos, o da superioridade do sexo
masculino.

O papel da mulher viria a ficar no centro da dis-
cussão intelectual com a difusão do Iluminismo e,
portanto, na confiança difundida pelas idéias então
dominantes na capacidade de melhorar o homem,
que os efeitos positivos da cultura veio favorecer, no
século XVIII, o chamado Século das Luzes, enrique-
cendo o debate sobre a instrução da mulher.

Os principais intérpretes do Iluminismo francês,
de Montesquieu a Diderot, mantiveram em geral,
quanto ao problema da mulher, atitudes ambíguas e
incertas. Em sua marcante obra, Émile, Rousseau
traçou o retrato de Sophie, cuja educação tinha como
fim agradar ao homem. Contudo, em geral, o pensa-
mento iluminista acerca da mulher está ligado ao es-
tudo de sua “natureza” e fechado, por conseguinte, a
toda possibilidade de conhecimento histórico.

Nos aristocráticos salões europeus, a mulher re-
presentava, então, um pouco do papel do “bom selva-
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gem”. Para muitos estudiosos, a Revolução Francesa
assinala o início do Feminismo moderno. Em 1791,
Olimpia de Gouges compôs a “Declaration des droits
de la femme et de la citoyenne”, na qual proclamava
que a mulher possui, tanto como o homem, direitos
naturais e que deve participar na formação das leis,
direta ou indiretamente, pela eleição dos represen-
tantes.

Esta obra incluía um projeto de Contrato Social
entre os sexos e constitui a expressão mais orgânica
do Feminismo racionalista e democrático. De Gouges
foi guilhotinada em 1793 e, nesse mesmo ano, a Con-
venção, máximo foro da Revolução Francesa, rejeitou
a proposta da igualdade política dos dois sexos, igno-
rando as corajosas teses de Condorcet, que tinha de-
fendido o acesso das mulheres ao direito de
cidadania.

Na segunda metade do século XIX, o Feminis-
mo se desenvolve como movimento de emancipação,
destinado a obter a igualdade jurídica (direito de voto,
instrução, profissões liberais), estendendo-se da
Inglaterra a todos os países europeus. J. Stuart Mill,
em “On the subjection of women, de 1869, bradava
que “a incapacidade das mulheres era o único exem-
plo em que as leis marcam um indivíduo desde o nas-
cimento e decretam que ele não será nunca, por toda
a sua vida, autorizado a concorrer a determinadas po-
sições”.

As interdições legais por via do sexo contrasta-
vam com os princípios da liberdade e da livre concor-
rência. Stuart Mill retomava o princípio difundido por
Fourrier, segundo o qual o grau de elevação ou rebai-
xamento da mulher constitui o critério mais seguro
para avaliarmos a civilização de um povo. Propunha,
então, o fim da desigualdade dos direitos na família, a
admissão das mulheres a todas as funções e ocupa-
ções, a participação nas eleições e uma melhor ins-
trução.

Na Itália, M. Mozzoni comandou, de 1864 a
1920, uma longa peleja pela inserção da questão fe-
minina em todos os problemas que o País
pós-unitário devia enfrentar (reforma do Código Civil,
reforma da Lei Eleitoral). De formação iluminística,
consciente do debate europeu sobre as questões, as
teses de Mozzoni adquirem destaque no panorama
de uma Itália cultural e economicamente atrasada.

A originalidade da sua posição se põe em evi-
dência já numa obra de 1864, “A mulher e seu direito
social”, onde criticava a concepção patriarcal, segun-
do a qual a sociedade é antes formada pelos chefes
de família do que por um conjunto de indivíduos. Sus-
tentava que a mulher devia ser considerada em sua

relação com a sociedade, e não apenas na família.
Era necessário dar à mulher o direito ao voto, refor-
mar o sistema educativo e as relações no seio famili-
ar, bem como oferecer-lhe a possibilidade de trabalho
e de acesso a todas as profissões e empregos.

Particularmente sensível aos problemas da mu-
lher trabalhadora foi A. Kuliscioff quem, com sua ação
e seus escritos, manteve viva a questão feminina no
partido socialista italiano.A elaboração socialista des-
ta questão havia sido formulada por Bebel em “O soci-
alismo e a mulher” (1889). Este autor aceitava o
esquema proposto por Engels, da transição da socie-
dade de uma fase matriarcal mítica e feliz a uma fase
patriarcal baseada na propriedade privada. Assim,
entendia que a emancipação da mulher estava ligada,
e de algum modo subordinada, à supressão da pro-
priedade privada.

O italiano A. M. Mozzoni sustentava, em vez dis-
so, que a opressão feminina não era de natureza ex-
clusivamente econômica, temendo que, após
qualquer revolução social, a mulher viesse a se en-
contrar de novo igualmente “pupila, interdita, excluí-
da, subordinada, acessória, tal como hoje”.

A campanha de emancipação na Itália, da qual
participaram numerosos intelectuais, não teve os re-
sultados esperados. As “sufragistas”, encarnecidas
pela burguesia conservadora, tidas por burguesas
pelo partido socialista e por perigosas pelos católicos,
ficaram politicamente isoladas. A reforma eleitoral de
1912 estendeu o chamado sufrágio universal aos pró-
prios analfabetos, mas excluiu as mulheres, os meno-
res, os condenados e os dementes.

Vencido politicamente, o movimento também o
foi no plano histórico e cultural. Quando, em 1945,
após duas guerras fratricidas, as mulheres italianas
conseguiram o voto, todo o precioso material de refle-
xão e propostas acumulados em tantos anos de luta,
tinham sido esquecidos. Para o Feminismo, o Mito de
Sísifo era mais atual do que nunca : era preciso come-
çar tudo de novo.

Ao mesmo tempo em que, na Europa, as mulhe-
res conquistavam o direito ao voto e pareciam cair as
proibições legais mais notáveis, Simone de Beauvoir,
numa obra que não alcançou no momento grande
ressonância, “Le deuxième sexe”, mostrava que a
opressão feminina tinha raízes muito profundas. Na
história, na visão do mundo, o homem estabelece
uma relação direta com a natureza e a cultura, situan-
do-se como sujeito, enquanto que a mulher se posici-
ona com relação ao homem, sendo considerada
como o “outro”.
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Verifica-se, entretanto, um fenômeno inteira-
mente novo na história : entre 1950 e 1960, um núme-
ro sempre crescente de mulheres tinha acesso à
instrução superior e introduzia-se no mundo da pro-
dução e do trabalho, se bem que em trabalhos ineren-
tes ao desempenho feminino e sub-remunerados.

Porém, as características da opressão haviam
apenas mudado. As obras das teóricas nor-
te-americanas dos anos 60 encontraram uma imedia-
ta resposta entre o público feminino que, mediante a
sua análise, chegou a compreender as razões do pró-
prio mal-estar e insatisfação.

Em “A mística da feminilidade” (1963), Betty Frie-
dan explicou as novas características da opressão da
mulher na sociedade industrial, o contraste que existe
entre a sua capacidade e os cargos exercidos, entre os
valores masculinos predominantes e uma mística per-
sistente da feminilidade, que nega a necessidade fun-
damental do desenvolvimento da personalidade,
necessidade que não se exaure no papel biológico.

Em casa, a mulher realiza um trabalho não retri-
buído, alienante em sua repetitoriedade, e desempe-
nha, como compradora, uma importante função na
sociedade capitalista.Foi assim que começou um mo-
vimento que cresce, numa ação de agregações e se-
parações e que alimenta, sendo em retorno por ela
alimentada, uma produção teórica original, cuja am-
plitude de temas tratados é realmente surpreendente.

Kate Millet viria a descobrir no patriarcado a
base de todo o poder (A política dos sexos, 1970) e S.
Firestone (A dialética dos sexos, 1970) augura uma
revolução feminista que seja capaz, não só de pôr em
questão toda a cultura ocidental, mas também de mo-
dificar a organização da própria natureza. Discute-se
a relação entre marxismo e feminismo; nos grupos de
autoconsciência aprofundam-se os problemas espe-
cíficos da condição feminina, desde a sexualidade à
família e ao trabalho. O movimento se consolida, em-
penhando-se em torno de certos objetivos, como o di-
vórcio e o aborto.

Os estudiosos constatam que, com o surgimen-
to da crise econômica e do debate acerca da violência
e do terrorismo, o Feminismo, um movimento eminen-
temente pacifista, parece atravessar, desde 1977, um
momento de crise, sendo difícil prever sua futura evo-
lução. Os elementos que haviam determinado o seu
desenvolvimento, a falta de organização, a carência
de líderes e a pluralidade de posições, se revelaram
incapazes de lhe assegurar a permanência num pe-
ríodo de graves crises.

Sem embargo, as idéias feministas penetraram,
embora de forma reduzida, em alguns partidos, nos

sindicatos, nos veículos de comunicação de massa e,
em geral, na mulher politizada e inserida nas institui-
ções.

Nos Estados Unidos e nas principais universida-
des européias, afirma-se o valor científico de novos se-
tores de pesquisa conhecidos como Women’s Studies
e, recentemente, em fevereiro de 1981, o próprio Par-
lamento europeu votou uma resolução sobre a situa-
ção da mulher nos diversos países da Comunidade,
resolução que, embora fruto de um compromisso entre
os partidos, demonstra o caminho percorrido pelas
idéias feministas e o quanto ainda resta para fazer.

No mundo econômico em que vivemos, nessa
economia globalizada que visa principalmente ao lu-
cro, a participação da mulher nas diversas atividades
econômicas, muitas vezes, é aceita apenas como for-
ma de reduzir custos produtivos, utilizando
mão-de-obra mais barata. Não existe igualdade de re-
muneração, tratamento igualitário, oportunidades
iguais de trabalho nem, muitas vezes, respeito pela
dignidade da mulher.

Homicídios, abortos, mutilações, agressões, es-
tupros, prisões arbitrárias, deportações, escravidão,
comércio de mulheres, desemprego, condições de-
gradantes de trabalho e tantos outros atos e situa-
ções que desonram o ser humano continuam a
ocorrer no limiar do Século XXI , especialmente em
relação às mulheres.

Toda essa violência atinge com maior freqüên-
cia as mulheres mais pobres : as operárias, as margi-
nalizadas, as analfabetas, as idosas, as doentes
incuráveis e todas aquelas oprimidas e desprezadas
pela sociedade de consumo.

Todos nós temos uma dívida imensa para com a
mulher. Homenageá-la em sua totalidade, transcende
nossas capacidades e possibilidades, pois tudo o que
fizermos ou dissermos ainda será pouco e insuficien-
te para expressar nosso respeito e profunda gratidão.

Mesmo assim não reluto em eleger, para uma
homenagem especial, uma mulher extraordinária,
que marcou significativamente o século XX, por sua
imensa dedicação, espírito de fraternidade, força mo-
ral e trabalho incansável, realizado com imenso amor
para os mais pobres.

Refiro-me a uma freira humilde, nascida na
Albânia, dotada de um grande espírito de solidarieda-
de, admirada por pessoas de todas as religiões, que
entregou sua vida para resgatar muitas outras vidas.
Minha homenagem a todas as mulheres se dirige a
Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, fale-
cida na noite de 5 de setembro de 1997, no seu Con-
vento das Missionárias da Caridade, em Calcutá, na
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Índia: mulher que soube vencer o egoísmo e superar
todas as limitações da fragilidade humana, entregan-
do sua vida pelos pobres da Índia e do mundo inteiro.

Apesar de a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e a Constituição Federal reconhecerem a
igualdade e dignidade de todos os seres humanos, o
Brasil ainda não conseguiu praticar efetivamente os
direitos inalienáveis do ser humano.

Em nível internacional existe um grande esforço
para o reconhecimento prático da igualdade de direi-
tos entre homens e mulheres: a Organização das Na-
ções Unidas patrocinou quatro grandes conferências
sobre os direitos da mulher.

Apesar da melhoria ocorrida na situação da mu-
lher, na maioria dos países, ainda há um longo cami-
nho a percorrer, até que os princípios adotados, as
recomendações feitas e os objetivos propostos ve-
nham a se materializar.

Outra dificuldade decorre do papel atualmente
desempenhado pela ONU, que precisa ser revisto e
atualizado, pois sua estrutura original não mais se
ajusta a um mundo que mudou tão radicalmente nos
últimos 50 anos. A enorme e crescente distância que
separa países ricos e pobres, o imenso poder da tec-
nologia e do conhecimento monopolizado pelos paí-
ses ricos, o enfraquecimento do Estado, a
multiplicação de guerras, a corrida armamentista, o
aumento mundial da criminalidade, o recrudescimen-
to dos conflitos religiosos, nacionalistas e étnicos, o
ressurgimento da xenofobia e do neonazismo e a per-
sistência de muitas discriminações contra as mulhe-
res constituem problemas sem solução adequada
para a ONU.

Todas essas questões apresentam efeitos cola-
terais negativos para o reconhecimento dos direitos
da mulher, bastando salientar o fato de que, no mun-
do de hoje, 70% das pessoas mais pobres e 66% dos
adultos analfabetos são mulheres.

Diversos temas sociais importantes para as mu-
lheres fazem parte da chamada Agenda Social da
ONU, que tem contribuído para uma visão mais
abrangente e integrada desses problemas que envol-
vem toda a humanidade.

Conferência Das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), Conferência
Mundial de Direitos Humanos (realizada em Viena,
em junho de 1993), Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento (realizada no Cairo em
setembro de 1994), Cúpula Mundial sobre o Desen-
volvimento Social (Copenhague, março de 1995) e II
Conferência das Nações Unidas sobre Assentamen-
tos Humanos (Habitat-II, junho de 1996) representam

importantes eventos da Agenda Social, que, pela
abrangência e interligação de seus temas, interes-
sam às mulheres de forma direta ou indireta.

O último e mais importante evento patrocinado
pela ONU e relacionado com as mulheres foi a IV
Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em
Pequim, em setembro de 1995, e que foi antecedida
por três outras: México, em 1975; Copenhague, em
1980, e Nairóbi, em 1985.

A Conferência de Pequim, ou Beijing, foi a de
maior repercussão mundial. A Plataforma de Ação
consolida conquistas anteriores das mulheres esta-
belecidas nas Conferências de Viena e do Cairo, tais
como educação igualitária, participação no poder pú-
blico, direitos sucessórios, práticas agressivas à inte-
gridade física e liberdade pessoal, reafirmando a
causa da igualdade de direitos entre homens e mu-
lheres.

O Brasil deu um importante passo ao criar a Se-
cretaria Nacional dos Direitos Humanos, cuja compe-
tência é “promover e defender os direitos da
cidadania, da criança, do adolescente, da mulher e
das minorias”.

“Não há como conciliar democracia com as séri-
as injustiças sociais, as formas variadas de exclusão
e as violações reiteradas aos direitos que ocorrem em
nosso país”, afirmou o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, ao criar o Programa Nacional dos Direitos
Humanos.

Já fizemos algum progresso, mas ainda precisa-
mos trabalhar muito para criar as condições necessá-
rias a fim de permitir uma maior participação da
mulher na vida econômica, política, social e cultural
do País, permitindo a melhoria da situação econômi-
ca das mulheres, principalmente daquelas perten-
centes às camadas sociais mais pobres da
população.

A igualdade de acesso à educação a todas as
mulheres deve ser um compromisso inadiável que
contribuirá para o fortalecimento da solidariedade e
da democracia em nosso País.

O Brasil enfrenta uma grave crise social, em de-
corrência de vários fatores, como as migrações de-
sordenadas, o crescimento exagerado das grandes
cidades, a quebra das formas tradicionais de vida co-
munitária e das estruturas familiares, o aumento do
número de crianças de rua, o aumento da violência e
da criminalidade.

Nesse processo, muitas mulheres, operárias,
pobres, marginalizadas, desempregadas, viúvas, ido-
sas, desamparadas, sem proteção da família e da so-
ciedade sofrem humilhações e são desprezadas em
sua dignidade, vítimas de múltiplas formas de violên-
cia.
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A luta por um mundo em que todos os homens e
mulheres sejam realmente irmãos e tenham cons-
ciência de que fazem parte de uma sociedade que ne-
cessita de mais solidariedade é um imperativo ético
de justiça e amor ao próximo, para que possamos al-
cançar a verdadeira paz.

Concluo este pronunciamento parabenizando
todas as mulheres brasileiras por sua coragem e de-
terminação, com a certeza de que a participação
crescente da mulher em todas as atividades sociais e
econômicas transformará o Brasil num país mais jus-
to, mais livre e mais democrático e, indubitavelmente,
melhor!

Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falar das diferen-
ças regionais em nosso País já se tornou lugar co-
mum ao longo da nossa História. Ou se fala do litoral
mais desenvolvido do que o interior, ou do Sul mais
rico que o Norte, ou do Sudeste mais avançado e in-
dustrializado do que o resto do Brasil, ou da vida nas
cidades mais promissora que no campo, ou simples-
mente dos ricos cada vez mais ricos e dos pobres
cada vez mais pobres. O fato incontestável é que o
nosso processo de desenvolvimento e consolidação
histórica como povo e como nação não é uniforme e,
por isso, convivemos com imensas desigualdades:
desigualdades educacionais, desigualdades de ren-
da, desigualdades sociais, desigualdades de pers-
pectivas. Tudo isso a despeito do ditame
constitucional de que todos são iguais perante a Lei.
Não resta dúvida de que a igualdade aqui praticada
não é equânime para todos.

Devido ao grande esforço para diminuir tais dispa-
ridades, foi possível verificar algumas mudanças nesse
quadro, como conseqüência de investimentos oficiais
nas regiões mais carentes e desprotegidas do nosso
território. Isso, todavia, é coisa do passado. Hoje, como
conseqüência da crise econômica por que passa o Bra-
sil, a situação se modificou. Como assim constata a
economista Lena Lavinas, em entrevista à revista Veja:
“o Brasil atravessa uma fase em que as desigualdades
regionais estão recrudescendo. Isso depois de quase
quatro décadas em que a distância entre os estados ri-
cos e os estados periféricos vinha encolhendo lenta-
mente. Os programas de desenvolvimento regional
foram abandonados e as diferenças voltaram a crescer.
E essa tendência pode ser vista em indicadores de ren-
da, escolaridade, exportação, emprego, finanças públi-
cas – em quase tudo”.

Neste meu pronunciamento, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, quero mostrar-lhes um setor

em que essas disparidades se refletem em toda a sua
extensão: é o que diz respeito ao estado de conserva-
ção da malha rodoviária. Também aí é clara uma op-
ção preferencial das ações governamentais pelos
Estados localizados no Sudeste e no Sul. As melho-
res estradas do Brasil estão justamente no Sudeste e
as piores no Nordeste. Em conseqüência disso viajar
de carro hoje para qualquer cidade nordestina é uma
aventura: não bastassem os riscos de um assalto, é
muito maior a possibilidade de não chegar ao destino,
de chegar bem depois do previsto ou de ter o veículo
danificado nas inúmeras armadilhas escondidas nos
buracos que tomam conta dessas estradas.

De acordo com levantamentos elaborados pela
Confederação Nacional do Transporte – CNT, em 97,
das dez piores ligações rodoviárias do Brasil sete cru-
zavam o solo nordestino. Em 99, quando a CNT ela-
borou a quarta pesquisa sobre o estado de
conservação das nossas rodovias, a situação piorou:
são nordestinas quatorze das quinze piores ligações
rodoviárias. Em sentido contrário, nenhum dos dez
melhores trechos rodoviários brasileiros está no Nor-
deste, no Norte ou no Centro-Oeste. “A 4ª Pesquisa
Rodoviária Nacional confirma, sobretudo o abandono
das estradas da Região Nordeste, Norte e Cen-
tro-Oeste”, é o que diz o relatório da CNT.

“A pior ligação rodoviária do país – é essa mais
uma constatação da CNT – estende-se de Salvador a
Paulo Afonso, na Bahia. Ligeiramente menos críticas,
mas em situação absolutamente precária, estão – e já
faz tempo – as ligações Maceió(AL)/Salgueiro(PE), Pi-
cos(PI)/Salgueiro(PE)/Lagoa Grande(PB), Açailân-
dia/Miranda do Norte(MA) e Teresina(PI)/Barreiras(BA).
Somam 2.427 quilômetros de buracos e de insegurança
– continua o relatório da pesquisa –, resultante não ape-
nas das precárias condições do piso, mas da inexistên-
cia de acostamento e de sinalização. Como se isso não
bastasse, na Maceió/Salgueiro, por exemplo, os pesqui-
sadores constataram que em quase 82% dos 504 quilô-
metros da rodovia havia animais na pista.”

É a própria CNT que concluiu: “Pode-se dizer
que, em relação à pesquisa de 97, tem-se melhoras
significativas, porém localizadas, ou seja, estas me-
lhoras concentram-se sobretudo nas regiões Sul e
Sudeste do País. Por outro lado, pouco se fez para re-
verter a situação das rodovias localizadas nas re-
giões Nordeste, Norte e Centro-Oeste”.

Estou dando ênfase a esse assunto, Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Senadores, por saber dos inúme-
ros prejuízos que esse abandono e essa
discriminação trazem a essas regiões produtoras de
grãos para o consumo interno e para exportação. So-
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bretudo, o Nordeste já descobriu o filão da indústria
turística, construindo novos hotéis e pousadas, mas,
sem estradas, não há praias e hospitalidade que con-
vençam as pessoas de outros lugares a procurá-los.

É para tentar solucionar esse problema que es-
tou aqui falando dessa realidade e, neste momento,
faço um veemente apelo ao Ministério dos Transpor-
tes para que volva os olhares também para o Nordes-
te, Norte e Centro- Oeste. Sei que em todo o Brasil há
rodovias necessitando de reparos. Garantir a sua
conservação é a forma mais simples e barata de pre-
servar este imenso patrimônio de todos brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Srªs e os Srs.Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã,
a realizar-se às 10 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 40, de 1999 (nº 4.418/98, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que espe-
cifica à Sociedade de Assistência aos Cegos de For-
taleza, tendo

Parecer favorável, sob nº 1.146, de 1999, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Lúcio Alcântara.

– 2 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 95, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 95, de 1999 (nº 688/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão da Rádio Cacique de Sorocaba Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical
na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo

Parecer favorável, sob nº 550, de 1999, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma,
com abstenção do Senador Roberto Saturnino.

– 3 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 98, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 98, de 1999 (nº 695/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con-

cessão da Rádio Difusora de Ituiutaba Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, tendo

Parecer favorável, sob nº 552, de 1999, da Co-
missão de Educação, Relator: Senador Francelino Pe-
reira, com abstenção do Senador Roberto Saturnino.

– 4 –
REQUERIMENTO Nº 74, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
74, de 2000, de autoria da Senadora Heloísa Helena,
solicitando, nos termos regimentais, que sobre o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 3, de 2000, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

– 5 –
REQUERIMENTO Nº 75, DE 2000

Votação, em turno único, do Requerimento nº
75, de 2000, de autoria da Senadora Marina Silva, so-
licitando, nos termos regimentais, que sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 3, de 2000, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
14-3-2000, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna do Senado Federal
para tecer algumas considerações e discutir com os
Senadores que comigo participaram da Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Precatórios alguns pon-
tos que foram trazidos à luz no fim do carnaval.

Encerrado o processo dos festejos carnavales-
cos, a Rede Globo põe no ar alguns estranhos dispara-
tes. E, na seqüência, parlamentares, alguns velhos
companheiros nossos, não tendo percebido com clare-
za que os blocos vencedores já haviam desfilado sá-
bado na Marquês de Sapucaí, vestem as suas
fantasias e propõem a reabertura da CPI dos Precató-
rios.
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Talvez essa crítica seja um pouco pesada e um
pouco irônica, e eles não a mereçam dessa forma.
Mas, na verdade, o que ocorreu foi que a Rede Globo,
em um exercício tremendo de desinformação, entrevis-
tando a esposa do Prefeito de São Paulo, Celso Pitta,
aborda de maneira postiça a questão da CPI dos Pre-
catórios, que, na verdade, nada tinha a ver com a es-
sência da entrevista que tratava da corrupção na
Câmara de Vereadores e na Prefeitura de São Paulo.
Aborda a questão da CPI dos Precatórios por meio de
comentário de que o ex-Senador Gilberto Miranda es-
taria, na CPI, defendendo os interesses de Maluf e
Celso Pitta, o que também não é novidade de forma al-
guma, porque ele o fazia de maneira clara e explícita.
Mas desinforma o Brasil à medida em que diz que o
Senador Gilberto Miranda havia sido o Relator da CPI
e que o seu relatório havia possibilitado a garantia da
inocência do Sr. Paulo Maluf e do Sr. Celso Pitta.

Ora, parlamentares distraídos, que não partici-
param do desfile das escolas vencedoras, vestiram as
suas fantasias e saíram anunciando a reabertura da
CPI dos Precatórios, uma CPI que teve origem aqui
no Senado, por iniciativa do Senador Jader Barbalho,
num momento em que uma provocação do Senador
Esperidião Amin, dirigida a S. Exª, assegurava que
ele tinha conhecimento de falcatruas com títulos de
Pernambuco. Imediatamente, o Senador Jader Bar-
balho tomou a iniciativa de convocar uma comissão
parlamentar de inquérito, e essa comissão, organiza-
da, foi aprofundando investigações e surpreendeu o
Senado e o País. Com a participação brilhante do Se-
nador Vilson Kleinübing, uma participação obstinada,
séria, decisiva, a CPI foi aprofundando as informa-
ções, num dos grandes escândalos do Brasil.

O que realmente aconteceu nessa questão dos
precatórios? José Serra, no momento da configura-
ção final da Constituição, introduziu o artigo 33 no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, que
permitia o parcelamento de precatórios de Estados e
Municípios num certo número de anos. Por quê? Por-
que Franco Montoro, ex-Governador de São Paulo,
havia desapropriado uma grande área da Serra do
Mar, e São Paulo não tinha como fazer frente às inde-
nizações que se acumulavam no Poder Judiciário, a
maioria delas, sem a menor sombra de dúvida, super-
faturadas.

Valendo-se do art. 33 das Disposições Transitó-
rias, a Prefeitura de São Paulo, sob a gestão do Prefe-
ito Paulo Maluf, montou uma indústria de falsificação
de precatórios inexistentes. As relações de precatóri-
os eram fraudadas. O pedido de emissão de títulos
para pagá-los era enviado ao Banco Central. O Banco

Central enviava relatórios dúbios, inconclusivos e
falsos ao Senado da República. E, aqui no Senado,
talvez por uma falta maior de atenção dos Srs. Sena-
dores, a coisa foi passando. Até que a CPI descobriu
o mecanismo. Além da fraude na organização de lis-
tas de precatórios inexistentes, havia a fraude do de-
ságio. É evidente que um volume de títulos dessa
grandeza só poderia ser colocado no mercado se
grandes bancos pudesse comprá-lo no fim do dia, de-
pois de eles terem passado por aquilo que convencio-
namos chamar de “cadeia da felicidade”.

Divaldo Suruagy, Governador das Alagoas, em
depoimento à CPI da qual fui Relator, e Presidente o
Senador Bernardo Cabral, afirmava com toda clareza:

Procurei o Banco Bradesco e ofereci ao Presi-
dente Lázaro Brandão os títulos de Alagoas.

Eram frios, eram falsos, mas os bancos estavam
comprando. E Lázaro Brandão, Presidente do Brades-
co, disse a ele que não comprava os títulos. Mas com-
pravam. Primeiro, forçavam os Estados e os
Municípios a estabelecerem um deságio fantástico de
30, 40%; depois, por meio de uma série de dealers e
brokers, intermediários no negócio, os títulos iam pas-
sando de corretora para factoring, corretora fria para
factoring inexistente e, no fim do dia, se um grande
banco ou um fundo de pensão capitalizado não hon-
rasse a operação, esta caía, porque os intermediários
inexistentes não tinham recursos para calçar o negó-
cio, e os títulos voltariam tranqüilamente para o fundo
emitente. Ninguém roubaria um único real.

E chegamos à conclusão de que dois bancos
participaram de forma insistente e predadora do pro-
cesso de roubo de dinheiro público no Brasil. Em pri-
meiro lugar, dado o seu porte, por volume de
compras, o Banco Bradesco. A CPI produziu provas
materiais e testemunhais de que o Banco Bradesco
organizava, por meio da sua diretoria, a cadeia da feli-
cidade, distribuindo os valores pelas factorings e pe-
las corretoras.

Temos o depoimento do proprietário da Paper,
um ex-oficial da Marinha; temos depoimento do pro-
prietário da Tarimba, uma outra intermediária nesses
negócios, e documentos. Então, ao fim do dia, o “ban-
cão” comprava os títulos, dividia o deságio, o roubo fe-
ito a Estados e Municípios, e o fundo de renda fixa de
curto prazo do banco resgatava os títulos. O banco
não perdia dinheiro, porque esses títulos são remune-
rados pela taxa Selic do Banco Central, a mesma re-
muneração que é oferecida a uma Letra do Tesouro
Nacional. O roubo se dava quando o corrupto que
emitia o título inexistente em cima de precatórios ine-
xistentes concedia o deságio, que era distribuído na
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cadeia da felicidade. O fundo de renda fixa se remu-
nerava normalmente. O Bradesco foi implicado em
profundidade.

Mas, de repente, a Rede Globo diz que o Rela-
tor da CPI foi o Senador Gilberto Miranda e que a CPI
inocentou o Pitta e o Maluf. O relatório verdadeiro é
pesado. Talvez o nosso tenha sido o relatório mais pe-
sado de todas as CPIs constituídas no Parlamento
brasileiro até hoje. Um relatório duro. Tivemos contra-
dições internas, que foram superadas por pressão da
opinião pública e por um chamamento de consciência
do próprio Senado em respeito à res publica. E o re-
latório foi aprovado no plenário do Senado por unani-
midade e remetido ao Ministério Público. O Ministério
Público começa a agir, demoradamente, a nossa Jus-
tiça não é tão rápida, ela abre prazos para a defesa,
os indiciados se utilizam dos recursos dos procrasti-
natórios, ouvem pessoas em outros estados, utilizam
a Polícia Federal para isso nos inquéritos e a própria
Justiça, mas a CPI dos Precatórios começou a trazer
resultados concretos.

No Rio de Janeiro dois bravos Procuradores
Artur Gueiros e Raquel Branquinho pedem o indicia-
mento do concunhado do Ministro Lampreia, Ronaldo
Ganon, Fábio Naoum, dono do Banco Vetor, seus ir-
mãos e seus parentes, e pedem o indiciamento de
Katsumi Kihara, Diretor do Banco Bradesco e Diretor
da mesa de operações no Rio de Janeiro. Um juiz fe-
deral da 1ª Vara da Fazenda Pública concede o pedi-
do e indicia o diretor do Bradesco por crime e
formação de quadrilha e mais cinco crimes junto com
os outros indiciados.

Mas, de repente, não mais do que de repente,
para minha surpresa, o chefe do Ministério Público
Federal, nosso amigo Geraldo Brindeiro, que mere-
ceu nosso voto na recondução por mais de uma vez,
requer ao Supremo Tribunal Federal que avoque o
processo do Rio de Janeiro porque haveria uma cone-
xão com um processo que estaria tramitando em Per-
nambuco. O juiz do feito não concorda, os
procuradores se rebelam, mas no final o Ministro
Ilmar Galvão concede a medida de segurança, e o
processo do Rio de Janeiro é paralisado, não tramita
mais sob o pretexto de que havia conexão com pro-
cesso que corre em Pernambuco. Nada corre em Per-
nambuco, temos apenas um inquérito.

E hoje à tarde o Procurador da República do Cí-
vel, Dr. Paulo Fontes, em Pernambuco telefona ao
meu gabinete para dizer que queria mais informações
porque tinha assumido há pouco mais de um ano e
nem sequer tinha notícia dos fatos principais da CPI
da precatórios, nem sequer tinha notícia de que o Go-

verno Federal havia arrolado os títulos de Pernambu-
co, depois de o Governador Jarbas Vasconcelos de-
cretar sua nulidade, num acordo feito pelo Estado
com o Banco Bradesco, detentor de 76,5% dos títu-
los, em tela. Não consigo entender como isso pode
ocorrer.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – V. Exª me
permite um aparte nesse assunto específico?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Como não?

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – Quero dizer
também da minha perplexidade em relação à questão
de Pernambuco, até porque votamos aqui no Senado
que os precatórios objetos dessa Comissão Parla-
mentar de Inquérito só poderiam ser resgatados pos-
teriormente a uma sentença transitada em julgado.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Uma sentença de última instância, irrecorrível.

O Sr. Roberto Freire (PPS – PE) – O Governo
Federal poderia refinanciar e depositar em cartório.
Mas parece que isso não aconteceu, em função de
uma informação de que tinha havido uma decisão ju-
dicial, mas foi apenas um mero acordo nos autos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Um acordo rigorosamente impossível, porque exis-
tem ações populares que não podem ser objeto de
acordo entre o Estado e um banco, que são réus des-
ta ação. Um Estado ou uma Prefeitura ou o Poder Pú-
blico não podem nunca transigir na defesa do
interesse público. Eles tem que ir até a última instân-
cia, e perdendo tem que entrar com o recurso extraor-
dinário para mostrar que estam defendendo o
interesse público. Mas em Pernambuco não ocorreu
isso. Houve um acordo judicial, entendido pelo Banco
Central como sentença transitada em julgado. Na Co-
missão de Assuntos Econômicos, vieram os repre-
sentantes do Banco Central e da Secretaria do
Tesouro dizer que o Senado havia autorizado a ope-
ração desde que houvesse uma sentença transitada
em julgado. O Senado não delega competência. As
competências próprias do Senado da República e do
Parlamento são indelegáveis. O Senado disciplina o
tratamento de um assunto que tem de voltar para as
suas mãos e ser votado na comissão e no plenário.
Mas o Governo Federal rolou os títulos de Pernambu-
co.

Sr. Presidente, recebo, posteriormente, do Se-
cretário da Fazenda de Pernambuco a confissão por
escrito do crime. O Banco Bradesco devolve R$56 mi-
lhões para Pernambuco a título de uma parcela do de-
ságio que havia recebido indevidamente. Não foram
R$56 milhões, foram R$120 milhões. Devolveu R$56
milhões confessando o crime, embora hoje não exista
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mais a menor possibilidade de haver conexão com o
processo de Pernambuco e do Rio de Janeiro, porque
o processo de Pernambuco – pelo menos para o Go-
verno do Fernando Henrique Cardoso e para os seus
economistas – acabou mediante um acordo judicial.
Não há mais que discutir a culpa do Miguel Arraes ou
a culpa do Eduardo Campos seu Secretário da Fa-
zenda, porque o Governador Jarbas Vasconcelos fez
um acordo e reconheceu terem havido títulos que
nunca existiram. Em Pernambuco, não havia um pre-
catório sequer que pudesse ser parcelado – existiam
R$257 mil em precatórios alimentares que não esta-
vam contemplados pelo art. 33 das Disposições
Constitucionais Transitórias. Mas o Procurador Ge-
raldo Brindeiro pediu, e o Ministro Ilmar Galvão con-
cedeu a liminar. O processo, que será julgado pelo
Supremo Tribunal Federal, está parado; e o Senado,
Sr. Presidente, não tomou conhecimento das ocor-
rências desse processo, que aqui não tramitou.

Nas reuniões da Comissões de Assuntos Eco-
nômicos, tenho ouvido opiniões extremamente inte-
ressantes. Outro dia um colega nosso explicava que é
mesmo necessário pagar os títulos para não prejudi-
car o mercado, processando-se, depois, os responsá-
veis. Seria, Senador Bernardo Cabral, qualquer coisa
assim: V. Exª tem o seu automóvel roubado e desco-
bre que um receptador o vendeu para um terceiro; vai
a um delegado de Polícia que lhe sugere comprar o
carro do detentor e processar o receptador. A imorali-
dade é absoluta, mas o Senado da República conti-
nua silente diante do que ocorre em Pernambuco.

Protocolei um projeto de decreto legislativo anu-
lando a decisão de Pernambuco que o Senador Anto-
nio Carlos Magalhães encaminhou para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. No entanto, o
Presidente da referida Comissão, o ilustre Senador e
meu amigo José Agripino, ainda não me honrou com
a distribuição do processo a um relator para tramita-
ção – pelo menos, até esta manhã, quando consultei
a secretaria da comissão. Essa situação de Pernam-
buco não pode prevalecer. E o Procurador da Repúbli-
ca em Pernambuco me telefonou esta manhã dizendo
que o caso será reaberto e que quer subsídios.

Mas o estranho de tudo isso é que insisti com a
Rede Globo para que corrigisse as desinformações.
Afinal, o que querem? Reabrir CPI? Fomentar um cli-
ma para que o processo dos precatórios seja reaberto
e toda a tramitação judicial do Ministério Público, da
Polícia e da Justiça, pare de vez nessa nossa já tão
lenta Justiça brasileira? Não consigo entender exata-
mente aonde a Rede Globo quer chegar. Mas, ontem,
à noite, fui surpreendido pela Sra. Lilian Witte Fibe: “A

Globo errou. Quando disse que o Relator da CPI dos
Precatórios tinha sido o Sr. Senador Gilberto Miran-
da, enganou-se; o Relator foi o Senador Roberto Re-
quião”.

Mais adiante, coloca a fotografia de todos os
bandidos do processo. Aqueles bandidos que a Globo
gosta de mostrar, o Miguel Arraes, o Paulo Afonso Vi-
eira, o Maluf e o Pitta, os políticos. Mas a Globo es-
quece que a direção do Bradesco está indiciada por
formação de quadrilha. Aliás, durante a CPI tivemos
uma cobertura extraordinária da Rede Globo que fez
com que a CPI avançasse. Tivemos cobertura da Glo-
bo, do SBT, da Record e de toda a imprensa, mas no
dia em que pegamos pelo rabo os pagadores do pro-
cesso, o Banco Bradesco e o Banco do Estado do Pa-
raná, a Globo não mais falou no assunto. Recebeu as
informações e colocou no Jornal Nacional; no Jornal
da Globo, à noite, já não saiu mais nada. No dia se-
guinte, pela manhã, eu ligo a televisão e quem patro-
cinava o Bom Dia Brasil já era o Banco Boavista,
envolvido no processo. E, à noite, o Bradesco patroci-
nava, com aquele seu belo e novo logotipo, o Jornal
Nacional. Nunca mais falaram no assunto.

Vez por outra sou agredido com dureza, Senador
Pedro Simon, por aquele apedeuta que redige os edito-
riais de O Estado de S. Paulo: “O Requião ia bem, até
que começou a atirar contra todo mundo”. “Todo mundo”
é a estrutura bancária; todo mundo é o Katsumi Kihara,
o Lázaro Brandão e o Ageo Silva; todo mundo é o capi-
tal financeiro. Enquanto batíamos em políticos, era a
festa do dia. Enquanto agredíamos a estrutura política e
administrativa do País, nós éramos notícia de manhã, à
tarde e à noite, de forma insistente. Tínhamos dificulda-
de de tomar café, almoçar ou jantar, dado o assédio dos
órgãos de comunicação.

Um jornalista da Folha de S.Paulo, de forma
melíflua, balindo quase de maneira caprina, procura-
va-me para introduzir teses na CPI dos Precatórios.
Dizia-me ele: “Foram os empreiteiros de São Paulo
que montaram isso”. Mas sempre trazia a tiracolo o
Fábio Naoum, como se fosse um assessor do Banco
Vetor. Tem nome esse jornalista: é o Luiz Nassif, da
Folha de S. Paulo, que tenta me agredir hoje dizendo
que soneguei informações e não incriminei o Paulo
Maluf na CPI. Vinha sempre com o Fábio Naoum a ti-
racolo. Uma conversa melíflua, plantando teses, que-
rendo ser um relator ad hoc do processo. Uma
quebra de sigilo bancário talvez nos levasse a alguma
ligação mais séria e duradoura que uma simples sim-
patia pelo Banco Vetor. A situação da CPI dos Preca-
tórios, hoje, é essa. Ela foi conclusiva. Preocupa-me o
fato de o Governo Federal não estar dando atenção
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às conclusões da CPI. O Governo Federal rolou os tí-
tulos de Pernambuco, sem consultar o Senado, e é
reciso, Sr. Presidente, que o Senado tome uma pro -
vidência: decrete a nulidade desse ato. E, se o Sena-
do tiver que fazer a patifaria, porque entendo que a
aprovação é uma patifaria, que a faça abertamente
na Comissão, com o voto nominal dos Senadores, ja-
mais aceitando que os seus indelegáveis poderes se-
jam usurpados pelo Banco Central, como se já não
nos bastassem as medidas provisórias, que nos tiram
completamente a capacidade de legislar.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT-AP) – V.Exª
concede-me um aparte, Senador Roberto Requião?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) –
Concedo um aparte ao Senador Sebastião Rocha.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Se-
nador Roberto Requião, em nome da Liderança do
PDT no Senado, quero saudar V. Exª pelo importante
pronunciamento que faz nesta tarde. Acredito até
que, de certa forma, é desnecessário dizer, Senador
Roberto Requião, do reconhecimento desta Casa e
de toda a Nação brasileira do brilhante trabalho que V.
Exª executou na Relatoria da CPI dos Precatórios.
Certamente não paira dúvida alguma quanto à com-
petência e a todos os requisitos necessários que V.
Exª usou muito bem na Relatoria. Agora, surge na Câ-
mara dos Deputados a proposta de uma nova CPI dos
Precatórios. Não acredito que essa iniciativa parta do
princípio de que houve falha no relatório de V. Exª ou
de que esta Casa errou ao aprovar o parecer por una-
nimidade – aliás, o Senado fez um trabalho brilhante
na CPI dos Precatórios. Então, não resta qualquer dú-
vida com relação a isso, Senador Roberto Requião.
Acredito que V. Exª, também, quando faz esse pro-
nunciamento, nesta tarde de hoje, jamais se baseou
nesta possibilidade de alguém estar duvidando da
competência do seu trabalho, do resultado da eficácia
do trabalho de V. Exª.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Não me passa pela cabeça que esse seja o vezo da
proposta da Câmara dos Deputados.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Exatamente.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Mas há que se fazer uma pergunta: a quem aproveita
a reabertura de uma CPI, que paralisa as investiga-
ções? A quem aproveita a liminar do Ministro Ilmar
Galvão? A quem aproveita a paralisação do processo
inteiro? CPI está a merecer a equipe econômica do
Governo, que está rolando os títulos.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Se-
nador Roberto Requião, gostaria que V. Exª me per-
mitisse concluir o aparte.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Garanto em seguida. Temos que cobrar do Poder Ju-
diciário e do Ministério Público ação, condenação e
cadeia para os ladrões do dinheiro público. Não é pos-
sível que o Senado se cale diante do que aconteceu
em Pernambuco. Não é possível! Como é que as for-
ças se organizam nesse processo? A Esquerda quer
salvar Miguel Arraes; a Direita, botar dinheiro na mão
de Jarbas Vasconcelos, e o povo de Pernambuco
paga a conta que não deve.

O Governador de Santa Catarina, Esperidião
Amin, recebeu a visita do Subprocurador da Repúbli-
ca, que foi propor a rolagem dos títulos no modelo de
Pernambuco. Ele sugeriu que se entrasse com uma
ação em juízo, que se fizesse um acordo judicial e que
o Governo Federal rolasse esses títulos, livrando Jai-
me Lerner no Paraná e alguns outros compradores.

Recebi uma carta do Procurador-Geral do Esta-
do de Santa Catarina, em que responde ao Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso que a
operação proposta, à semelhança daquela havida em
Pernambuco, é ilegal e imoral e que Santa Catarina
não operaria dessa maneira. E nem poderia o Gover-
nador Esperidião Amim proceder de forma diferente
após haver participado da CPI dos Precatórios.

Se a Câmara dos Deputados quer fazer CPI,
que faça uma a fim de apurar por que as conseqüên-
cias do relatório da CPI dos Precatórios aprovado
pelo Senado não estão sendo levados a sério pelo
Governo de Fernando Henrique, mas não me venham
de borzeguins ao leito. Acabem com esta festa. Sába-
do foi o fim do desfile das escolas vencedoras. Não
entrem no jogo da desestruturação do sistema legal
que está lentamente operando. Não tentem safar os
grandes conglomerados financeiros.

De repente, vemos, por exemplo, a Rede Globo
colocar o Senador Antonio Carlos Magalhães na ber-
linda sem que a mínima ética exigida a qualquer ór-
gão de imprensa decente estabelecesse o
contraditório, a consulta anterior, a resposta pronta.
Não simpatizei com o deslize do Senador, que agre-
diu indevidamente a Srª Pitta. S. Exª tem toda razão
em mostrar com a mais absoluta clareza a sua revolta
por não haver sido consultado e haver sido envolvido
num processo que diz respeito, sabemos nós nesta
Casa com toda clareza, à atuação do ex-senador Gil-
berto Miranda. Fui o Relator da CPI. Sentimos, na
CPI, o que estava ocorrendo. Não há correlação pos-
sível entre o Senador Antonio Carlos Magalhães e os
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precatórios, até porque quem fazia os relatórios era
eu. O Senador jamais me pediria que o modificasse, e
eu jamais o modificaria, a pedido dele ou de qualquer
outra pessoa. É um processo de corrupção impossí-
vel, pela lisura do Senador e pela minha lisura.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga-
lhães) – Senador Roberto Requião, permita-me inter-
vir para dizer que V. Exª e o Senador Bernardo Cabral
tiveram todo o apoio material e moral da Presidência
para as investigações.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Portanto, suspeita rigorosamente impossível. É uma
suspeita que se nega pela impossibilidade absoluta.
Mas foi jogada no ar para quê? Para que se retome a
CPI e se paralise as investigações? Por que, de re-
pente, Senador Sebastião Rocha, o Ministério Públi-
co Federal pede que seja paralisado o processo do
Rio de Janeiro?

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Se-
nador Roberto Requião, eu gostaria que V. Exª me
permitisse concluir o meu aparte.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Eu
permito que V. Exª conclua o seu aparte.

O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Pois não, Senador Roberto Requião. Eu queria, por
outro lado, dizer também que penso que V. Exª não foi
feliz quando tentou desqualificar a iniciativa do emi-
nente Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT na Câ-
mara. O Deputado Miro Teixeira não é marionete da
Rede Globo nem precisa se fantasiar ou usar alegori-
as no final da festa do carnaval para ter espaço na im-
prensa nacional, porque ele sempre teve o espaço
necessário para divulgar o grande trabalho que faz na
Câmara dos Deputados. Na verdade, o que passa
pela cabeça do Deputado Miro Teixeira – e eu conver-
sei com V. Exª antes do seu pronunciamento para fa-
lar sobre a conversa que tive com o Deputado Miro
Teixeira – é que, na opinião de S. Exª, surgiram fatos
novos depois da conclusão da CPI. São esses fatos
novos que o PDT na Câmara, agora com o apoio do
Líder do PT, Aloízio Mercadante, quer investigar. Isso
não desqualifica de forma nenhuma o trabalho de V.
Exª nem o trabalho do Senado. Há fatos novos, inclu-
sive apontados pela Folha de S.Paulo hoje, na pág.
7, sob o título “Empréstimo a SP em 97 saiu de acor-
do”, que menciona inclusive acordo político para que
o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, retirasse a
sua candidatura a Presidente da República, para que
São Paulo fosse beneficiado com empréstimo de
R$324 milhões, no final de dezembro de 1997. Fatos
como esses precisam ser investigados. Por isso, que-
ro dizer que o PDT no Senado apóia a iniciativa do

PDT na Câmara, qual seja, a de que essa CPI seja
constituída, inclusive uma CPI de natureza mista,
com a participação de Deputados e Senadores.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Senador Sebastião Rocha, minha intenção não é a de
estabelecer um debate exclusivo com V. Exª. Mas, se
não fui feliz – nem pretendi sê-lo –, estou pretendendo
ser sério. E esses fatos novos não têm relação algu-
ma com a CPI dos Precatórios. Esta foi correta e con-
clusiva. Que se faça outra CPI para investigar a ARO
de São Paulo; que se faça uma CPI para investigar a
rolagem da dívida de Pernambuco, mas não confun-
dam as coisas e não tentem paralisar processos em
curso.

Penso que, se a Câmara tiver quorum e vonta-
de para isso – e tenho lá minhas dúvidas de que ela
tenha vontade, já que a base do Governo é muito forte
–, deve fazer uma CPI, sim, para investigar o Malan, o
Banco Central e, fundamentalmente, os motivos pe-
los quais a imprensa nacional cala quando os gran-
des grupos financeiros são envolvidos.

Eu gostaria que o Sr. Roberto Marinho, os filhos
do Sr. Roberto Marinho respondessem por que a Glo-
bo, que investiu tanto na CPI, jamais colocou no ar
uma denúncia contra o Bradesco, jamais informou
que existe um processo no qual um diretor daquele
banco é acusado por formação de quadrilha e mais
cinco crimes. Quero saber por que o Estadão parou
de noticiar, e essas notícias nunca vieram a furo e
nunca foram do conhecimento da população, tendo
eu que me valer da tribuna do Senado para levar à
frente essa discussão.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ouço com prazer V. Exª.

A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Sena-
dor Roberto Requião, quero dizer do meu respeito por
V. Exª, do respeito que tenho pelo trabalho de V. Exª,
que culminou no relatório final da Comissão presidida
pelo Senador Bernardo Cabral e pelo Senador Geral-
do Melo. Quero, assim, externar o respeito que tenho
pelo trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito
que investigou o caso dos precatórios. Espero que to-
das as pessoas possam, inclusive, revisitar o relatório
final da Comissão e identificar, efetivamente, quais as
penalidades atribuídas às personalidades políticas
implicadas, como, por exemplo, o Sr. Paulo Maluf e al-
guns governadores envolvidos em formação de qua-
drilha. Essas pessoas não desconheceram o
processo. Não acredito que um secretário possa to-
mar alguma decisão sem que o governador saiba,

MARÇO  2000 ANAIS DO SENADO FEDERAL 557



sem que o prefeito tenha conhecimento. Não há
como alegar o desconhecimento por parte do chefe
do Pode Executivo local. Quando a autoridade maior
descobre uma ação dessa natureza, exonera e man-
da para a cadeia o secretário que não cumpria or-
dens. Tive oportunidade de participar de uma CPI, na
Assembléia Legislativa de Alagoas, praticamente no
mesmo período, e posso dizer que utilizamos lá mui-
tas das informações colhidas pela CPI dos Precatóri-
os como subsídios. Entretanto, cada vez mais –
inclusive após seu depoimento –, sinto-me favorável
à reabertura da CPI. Não se trata de uma decisão to-
mada pelo Bloco de Oposição ou, em particular, pelo
Partido dos Trabalhadores, visto que ainda iremos
discutir o assunto. Entendo que temos obrigação de
defender uma CPI Mista para investigar o dia seguin-
te, como todos os parlamentares têm dito, à CPI dos
Precatórios. Sei que V. Exª, quando diz da fantasia,
diz muito mais por um questão subjetiva em relação
aos congressistas. Sei que V. Exª, tanto quanto eu,
não tem nenhum trauma do carnaval. Queríamos nós
estar atrás dos trios elétricos em Salvador; desfilar na
Mangueira no Rio de Janeiro; subir as ladeirinhas da
nossa bela Olinda; ou estar nas praias de Alagoas. O
problema não é de fantasia; o problema – e é de fun-
damental importância que se registre – é a defesa,
por alguns congressistas, da instalação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito Mista para investi-
gar o dia seguinte a tudo isto que foi definido:
peculato, prevaricação, crime do colarinho branco,
falsidade ideológica, formação de quadrilha, bandida-
gem, saque dos cofres públicos. Tudo isso está a exi-
gir a instalação de uma CPI Mista. V. Exª já disse
várias vezes nesta Casa que o Governo Federal e o
Banco Central estão legitimando processos fraudu-
lentos. Eis a razão pela qual deve haver uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito que investigue e
descubra a quem serve o que foi feito com os títulos
de Pernambuco e o que está tramitando na Casa,
com a legitimidade do Governo Federal, com relação
a São Paulo. É exatamente por isso que defendemos
a instalação de uma CPI – e tenho certeza de que a
presença de V. Exª irá contribuir muito para que essa
Comissão possa investigar e desvendar os mistérios
sujos que continuam existindo em relação ao que foi
identificado pela CPI dos Precatórios, e que tem sido
negado, silenciado, com a cumplicidade e omissão do
Governo Federal e, infelizmente, também da nossa
Casa. Quero saudar V. Exª por lembrar à opinião pú-
blica e lembrar a esta Casa o importantíssimo traba-
lho feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos
Precatórios, dizendo que, a meu juízo, uma Comis-

são Parlamentar de Inquérito Mista em nada inviabili-
zará as investigações a serem feitas; pelo contrário,
cabe a esta Casa continuar cobrando, sensibilizando
para que o relatório realmente seja acompanhado,
pois é de fundamental importância. O pronunciamen-
to de V. Exª obriga mais ainda esta Casa a instalar
uma CPI, porque precisamos dizer à sociedade qual é
a justificativa do Governo Federal por legitimar um
processo imoral e absolutamente insustentável juridi-
camente.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Mi-
nha brava Senadora de Alagoas, a Comissão Parla-
mentar de Inquérito do day after é razoável. Não
podemos, sob o pretexto de retomar o assunto, parali-
sar as investigações e os procedimentos da já lenta
Justiça brasileira.

Por exemplo, trago ao Plenário do Senado uma
informação: a quadrilha, que operava em Campinas,
operava pelas mãos de um cidadão chamado Geral-
do Biasoto Júnior. S. Sª foi à Prefeitura de São Paulo e
aprendeu a fraudar o valor dos títulos. O Sr. Geraldo
Biasoto Júnior, hoje, é um dos diretores do Ministério
da Saúde, onde trabalha sob o comando do Ministro
José Serra. É estranhíssimo! Por que o Maluf e não o
Geraldo Biasoto Júnior? Por que o Pitta e não o Geral-
do Biasoto Júnior? Porque o Pitta, o Maluf e não o
Bradesco? Que espécie de manipulação estamos
vendo nesse processo? Por que essa orquestração
absoluta da imprensa brasileira? É uma boa orques-
tração. Gostei da manifestação da Dª Pitta, com essa
loucura santa que, às vezes, pode mudar as coisas. S.
Sª passou, é verdade, de alguns limites, mas sempre
é bom para o País que isso aconteça. Aliás, como ela
mesmo diz: “Sou o Pedro Collor da saias”.

Mas, por que a Imprensa oculta? Por que a
Rede Globo, que está me ouvindo da tribuna do Se-
nado, ainda não tendo dado uma notícia sequer sobre
o indiciamento do diretor do Bradesco e do processo
do Rio de Janeiro, envolveu o Senador Antonio Car-
los, que é político, notadamente em uma situação em
que S. Exª, materialmente, não pode ter tido qualquer
responsabilidade, uma vez que quem redigiu o relató-
rio fui eu, que não tenho com S. Exª relações políticas
nem sou de seu partido? Por que esse tipo de enqua-
dramento e de enfoque? Por que o esquecimento dos
banqueiros? Por que a tentativa de paralisar o proces-
so no Rio de Janeiro?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RG) – V. Exª
me permite um aparte?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – V. Exª
me concede um aparte em seguida?
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ouço o Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª tem
autoridade para fazer o pronunciamento que está fa-
zendo. O trabalho de V. Exª, como Relator da CPI dos
Precatórios, foi qualquer coisa de excepcional. Di-
zia-se, no Rio Grande do Sul, que o novo artista da te-
levisão brasileira chamava-se Senador Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Isso porque ainda não haviam assistido ao Senador
Pedro Simon na TV Senado.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Paravam
para assistir ao debate e à competência de V. Exª. Foi
um grande momento aquele, de muita coragem de V.
Exª. O que V. Exª disse está absolutamente correto: V.
Exª teve todas as manchetes quando se tratava de
atingir a classe política; quando se tratava de atingir o
setor financeiro, notadamente o maior banco particu-
lar do Brasil, de repente, V. Exª passou a vilão. E, até
hoje, sequer o nome desse banco, o Bradesco, apare-
ceu em qualquer noticiário envolvido com essa ques-
tão. Como diz V. Exª muito bem, em Pernambuco, não
era um cidadão que tinha uma instituição financeira
desse “tamaninho” que ia chegar às duas horas da
tarde e comprar os títulos, se não soubesse que, no fi-
nal, ele estaria garantido. E, no final, ia, pulava para
cá, para lá, mas terminava no Bradesco porque quem
dava garantia era o Bradesco. V. Exª tem razão, e tem
razão também quando diz que, se quiserem criar ou-
tra CPI, que seja criada. A Câmara pode criar e acho
que até deve criar – aí discordo de V. Exª. Mas que se
dê uma outra formulação, que não se dê o sentido de
que continuarão o trabalho de uma CPI que está
pronta, acaba e na qual não há mais o que fazer. O
que se tem de fazer – acho engraçado – é cumprir as
decisões da CPI. Apesar de este Congresso não ter
condições de legislar porque quem legisla é o Poder
Executivo por medida provisória e o Poder Judiciário
por liminar, é o único setor da vida pública brasileira
que está atuando, fazendo algo no que diz respeito à
moralização da coisa pública. É só este Congresso! O
Secretário da Receita Federal, Sr. Everardo Maciel,
disse que vibra quando é criada uma CPI porque é a
chance que ele tem de ver quebrado algum sigilo, de
a Receita Federal poder tomar alguma providência.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Senador Pedro Simon, a Receita Federal colaborou
conosco de forma fantástica.

O Sr.Pedro Simon (PMDB – RS) – Exatamente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – A

Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Públi-
co e o próprio Banco Central. Agora o Banco Central

ocultou as suas mazelas. Jairo da Cruz Ferreira não
foi indiciado, fizeram apenas uma sindicância fria in-
terna. É aquele Jairo, Senador Pedro Simon, que es-
tava batendo ponto no Banco Central enquanto o seu
telefone passeava sozinho no dia do leilão dos títulos
em Santa Catarina.

O Sr. Bernardo Cabral – Modificou o parecer
dele.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – à CPI, nota
dez no impeachment do Presidente; nota zero para o
Judiciário, que não apurou nada; à CPI, nota dez no
esquema da corrupção envolvendo o Senhor Fernan-
do Collor, a começar pelo PC Farias; ao Executivo e
ao Judiciário, nota zero. Eu estava nesta tribuna quan-
do mataram o PC e eu disse: foi queima de arquivo. O
Governo Federal não pode deixar a investigação en-
tregue à Polícia de Alagoas, ao Estado de Alagoas,
que não tem condições nem sensibilidade para ban-
car essa questão. Tem que haver intervenção do Sr.
Ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. A
morte de PC foi queima de arquivo, queimaram tudo o
que existia para provar quem o tinha assassinado, Sr.
Presidente. Agora, até o irmão dele está sendo indici-
ado. Quer dizer, nada. Nota zero com relação à Justi-
ça na apuração da questão; nota dez para nós, que
cassamos dez parlamentares na CPI do Orçamento;
nota zero ao Judiciário, que até agora não processou,
não decidiu nada com relação aos Deputados e aos
escândalos que lá foram apurados; nota dez à CPI no
caso de V. Exª; nota zero ao Judiciário e à Procurado-
ria-Geral da República, que até agora não apresentou
nada, não levou a juízo. A decisão de V. Exª é de uma
clareza meridiana, apontando os fatos, e não houve
absolutamente nada até agora. Nota dez à Câmara
dos Deputados na questão do narcotráfico. Como é
que de repente as questões estão aparecendo, os fa-
tos estão vindo e não acontecia nada com relação
nem ao Judiciário, nem à Polícia Federal, nem à Polí-
cia Estadual? E quanto à CPI dos Medicamentos?
Estamos vendo que as coisas estão acontecendo.
Estou vendo o Congresso Nacional querendo fazer e
o Judiciário querendo aumentar seus salários.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – E
a imprensa cobrindo tudo com o seu silêncio.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Quando é
político, a imprensa está dando manchete, mas lá pe-
las tantas, vai parar. Nota zero para o Congresso Na-
cional em relação às empreiteiras. Eu pedi a CPI das
Empreiteiras, que seria a dos corruptores. Esta devia
ser o terceiro pé da mesa. O primeiro pé foi a corrup-
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ção que comprovamos no Executivo; o segundo pé
foi a corrupção que comprovamos dentro do Con-
gresso Nacional; o terceiro pé seriam os corruptores
que compravam os corruptos. A CPI tinha tudo para
ser aprovada. Conseguimos as assinaturas, mas o
PFL e o PSDB obrigaram seus Parlamentares a reti-
rá-las na Comissão Mista. Consegui no Senado que
os Senadores do PFL e do PSDB não retirassem
suas assinaturas, mas seus Líderes não indicaram os
membros da Comissão. Então, foi ao arquivo. Está
claro no Regimento do Senado que, se um Líder não
fizer a indicação dentro de determinado espaço de
tempo, compete ao Presidente do Senado fazê-lo. O
recurso está até agora na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. O Senador Antonio Carlos Ma-
galhães está dizendo que tomará qualquer providên-
cia que for necessária para abrir uma CPI. É só pedir
ao Presidente da minha Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que determine o Relator e a
questão pode ser reaberta amanhã. Dentro do que se
apresenta, considero que o Congresso Nacional é o
que está agindo menos mal nessa política de mentiri-
nha, onde hoje o Presidente da República fala à Na-
ção: “Chega de corrupto, chega de violência, chega
de crime organizado!”...

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) – E
mantém o Rafael Greca no Ministério do Turismo.

O Sr. Pedro Simon (PMDB-RS) – Mas Sua
Excelência não tocou nem no jogo nem no turismo.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) –
Mantém o Greca depois de encontrarem o dinheiro na
conta da mãe do assessor, e o Presidente diz que
quer acabar com a corrupção.

Senador Pedro Simon, V. Exª se referiu à CPI do
narcotráfico. Vamos avançar um pouco para a impren-
sa brasileira.A CPI do narcotráfico foi ao Paraná.Num
dia o delegado geral da polícia fugiu do Estado para o
Paraguai, e os Juízes federais decretaram a prisão de
delegados e policiais no número de 19. Comprei a re-
vista Veja na semana seguinte, porque ela vinha
acompanhando a CPI do narcotráfico. E a Veja nos
contemplou com quatro páginas de anúncio colorido
do Governo do Estado do Paraná. Essa é a imprensa
brasileira, Senador Pedro Simon.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Eminente
Senador Roberto Requião, V. Exª é conhecido nesta
Casa pela autoridade moral, muitas vezes pela irreve-
rência e seriedade com que conduz os seus pensa-
mentos, pontos de vista e iniciativas. Primeiramente,
asseguro-lhe que concordo plenamente com o seu
raciocínio quando vem a esta tribuna fazer as consi-
derações pertinentes. V. Exª, como relator, tomou to-

das as providências cabíveis, com a responsabilidade
que lhe é peculiar. Recentemente, o País foi tomado
pelo programa Globo Repórter Especial e todos,
como espectadores, estávamos avaliando os perso-
nagens que apareciam naquele programa. Vi Paulo
Maluf, o Presidente do Congresso Nacional – Antonio
Carlos Magalhães – e a esposa do Prefeito Celso Pit-
ta como protagonista de escândalos já apurados. Por
trás, assisti à briga sucessiva do BNDES, uma perda
na queda de braço na qual as retaliações viriam de
forma sórdida, com as imagens para todo o País.
Quem perdeu aquela disputa? Vi os agentes principa-
is do PSDB no Estado de São Paulo comandando as
denúncias e utilizando a Srª Pitta. Senador Roberto
Requião, V. Exª tem razão e lhe sou solidário porque
realmente trata-se de uma manobra política. Esposa
por mais de 30 anos, a Srª Pitta participou dos últimos
7 anos de administração e só agora aparece enrolada
na bandeira nacional, promovendo essas denúncias
e dando pistas dos intelectuais que financiaram e mo-
tivaram o Globo Repórter. Ela deu pistas e ainda
anunciou o patrocinador. Um velho amigo meu, sábio,
uma vez me disse: “Gilvam, há três coisas que você
deve considerar para ser feliz, se tiver condições de
fazê-las. A primeira é dormir muito.” Eu digo que é
muito difícil. “A segunda é comer pouco.” Também é
difícil. “A terceira é não brigar com mulher”. Senador
Roberto Requião, voltei a história e vi Eva com Adão.
Voltei a história e imaginei Dalila cortando os cabelos
de Sansão. Voltei a história e vi Salomé pedir a cabe-
ça de João Batista em uma bandeja. E a história sem-
pre se repete.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) – E a
Cleópatra, Senador, liquidando o pobre do Marco
Antônio?

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – E hoje
vem a Srª Pitta e pede a cabeça do nosso Prefeito Pit-
ta. Ódio, ressentimentos, jogo político claro e aberto.
V. Exª é conhecido pela coragem de assumir posições
como esta defesa que hoje faz. Por isso estou solidá-
rio a V. Exª, porque, por trás de toda essa manobra de
colocar no ar um Globo Repórter envolvendo lideran-
ças políticas e pedindo a reabertura da CPI dos Pre-
catórios, sem sombra de dúvida, mais que carnaval,
existe uma grande palhaçada. Esses são os ingênu-
os, ou os que vivem do apedrejamento, dos escânda-
los e que fazem o voto por intermédio da constituição
desses fatos. Tudo bem, respeitamos, porque faz par-
te do processo; todos têm o seu papel. Senador Re-
quião, quero parabenizá-lo pela inteligência e pela
coragem. Eu, particularmente, não entro num jogo
desse de faz-de-conta, num jogo que foi planejado
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para reabrir uma CPI cuja conclusão já está no Judi-
ciário. Que o Judiciário tome conta! Está por trás a su-
cessão municipal da qual todos, agora, tomam
partido. Está por trás a sucessão estadual. E mais
que isso: a sucessão presidencial! Os pretensos can-
didatos à Presidência da República estão nesse mo-
vimento. E tudo isso vem de um moço conhecido,
cuja competência não podemos deixar de reconhe-
cer, mas que é conhecido no cenário nacional pela
capciosidade com que age: o príncipe da antipatia na-
cional, das manobras sórdidas, que é um dos mento-
res do PSDB, o Ministro José Serra. Não se engane!
Portanto, Senador Roberto Requião, solidarizo-me
com V. Exª e parabenizo-o pela capacidade de com-
preender, de enxergar muito além desse jogo do
faz-de-conta, que quer fazer com que venhamos a
brincar novamente de CPI, reabrindo a CPI dos Pre-
catórios. Há muita coisa por trás disso tudo. Que a
Justiça tome conta! E o Presidente do Congresso Na-
cional, em função de seus posicionamentos de sem-
pre exercer as suas atividades com seriedade, pelo
seu comportamento reconhecido no País, de ser
aberto, de ser honesto nas suas posições, foi coloca-
do também como uma peça-chave disso. Quero ser
solidário a S. Exª, porque compreendi perfeitamente
todo aquele jogo. Senador Roberto Requião, Deus o
proteja, como também os seus assessores da Rede
Globo, a quem tanto queres bem!

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) – Ale-
luia, Senador Gilvam Borges!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT-SP) – Permite
V. Exª um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) –
Concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Roberto Requião, em primeiro lugar, cumprimen-
to-o pela sua coragem, pela forma com que tem
conduzido o seu mandato desde quando aqui entrou,
fazendo com que pudesse conhecê-lo de perto. Espe-
cialmente durante o período da CPI dos Precatórios,
V. Exª se agigantou em capacidade, em denodo, em
vontade de levar as questões até o final, procurando
desvendar operações de grande complexidade. Não
fosse a sua determinação, inteligência e vontade de
estudar o assunto, levando-o até o final, não teríamos
chegado àquelas conclusões tão bem elaboradas por
V. Exª, como Relator, que foram acatadas pela maior
parte dos Senadores naquela CPI, presidida pelo Se-
nador Bernardo Cabral, em que houve, em certo mo-
mento, uma tentativa de livrar alguns dos principais
responsáveis pelas irregularidades. V. Exª bem recor-
dou que o Senador Gilberto Miranda proferiu um voto

em separado, mas acabou ficando em situação mino-
ritária. E houve a conclusão, acatada pela maior parte
dos Senadores, e posteriormente pelo Plenário do
Senado Federal, que agora está na expectativa das
conclusões junto ao Ministério Público e à Justiça.
Desejo fazer uma ponderação diante do que disse o
Senador Pedro Simon, pois, no que diz respeito ao
caso de São Paulo, o Ministério Público, e sobretudo
o Dr. Wallace Paiva Martins Júnior, 4º Promotor de
Justiça e Secretário Executivo da Promotoria de Jus-
tiça da Cidadania da capital, levou adiante quatro pro-
cessos em decorrência do relatório da CPI dos
Precatórios. E apenas estão pendentes de decisão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Um
dos processos trata de denúncia do Sr. Celso Pitta,
Wagner Baptista Ramos e diversas corretoras envol-
vidas. Outro, de Paulo Salim Maluf, Celso Roberto
Pitta, Wagner Baptista Ramos. Um terceiro, de Celso
Pitta do Nascimento, Wagner Baptista Ramos, Ma-
xi-Divisa, Bradesco, Vetor, Pedro Neiva Filho, Nego-
cial, Paper, Perfil, JHL, Ianes Representações, Split,
Cobertec, SMJT, Banco Indusval S.A e outros. E ain-
da um quarto, em que se indicia Celso Roberto Pitta e
outros. Todos foram levados adiante.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) – Se-
nador Suplicy, tem que ficar bem claro que o Ministé-
rio Público Federal está agindo, se não como um todo,
por meio de alguns expoentes, alguns jovens corajo-
sos, brilhantes e ilustres. E o Ministério Público Fede-
ral, que hoje quer garantidas as suas prerrogativas,
tem um desafio pela frente. Essa famosa Lei da Mor-
daça, tenho certeza, não passará pelo Senado, não
passará pelas mãos do Relator. O Senador Romeu
Tuma jamais dará seqüência a um processo de amor-
daçamento do Ministério Público Federal. Mas eles
precisam mostrar que existem, porque, por exemplo,
em Pernambuco, até agora, amordaçados já estão.
Não faria diferença alguma a Lei da Mordaça, porque
não há ação do Ministério Público, a não ser a partir
de hoje, com esse contato que tive com o Procura-
dor-Geral. É um desafio que lanço ao Ministério Públi-
co Federal: mostrem que não merecem mordaça
porque têm a coragem suficiente para superar injun-
ções políticas e fazer as conclusões dessa CPI anda-
rem no Brasil inteiro.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O se-
gundo ponto que desejo considerar é que se for para
o Congresso Nacional, Câmara e Senado, realizar
nova CPI, tem que ser sobre os fatos novos que surgi-
ram; então, estou de pleno acordo com o pronuncia-
mento de V. Exª. Mas quero cumprimentá-lo pela
maneira como aqui se está defrontando com poderes
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extraordinariamente fortes em nosso País. Quando
estiveram aqui na CPI os diretores e os próprios pre-
sidentes das instituições financeiras, inclusive do Bra-
desco, V. Exª procurou arguí-los com extremo rigor,
seriamente. Foi duro, mas cumpriu com o seu dever,
querendo ir até o final de todos os fatos, querendo
desvendá-los. E é muito importante que no Senado
Federal tenhamos um Senador que esteja a dizer isso
à própria Rede Globo, ao jornal O Estado de S.Pau-
lo, a cada órgão de imprensa, que, quando é para se
dizer as coisas, não se pode estar separando uma
instituição ou uma empresa só por ser poderosa ou
por estar eventualmente sendo aquela que patrocina
o noticiário. Nesse sentido V. Exª. merece o respeito
de todos nós, por estar procurando desvendar, dando
todo o direito de defesa àquelas instituições, mas
aqui dizendo que, se foram indiciadas, então é justo
que também esses órgãos importantes de imprensa
digam, da mesma maneira que se referem a outros,
quais foram os reais indiciados.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) – Se-
nador Suplicy, meu tempo se esgota.

O Sr. Romeu Tuma (PFL - SP) – V. Exª me per-
mite um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) –
Com a permissão do Presidente, pediria aos Senado-
res Romeu Tuma, José Eduardo Dutra, Roberto Sa-
turnino e Bernardo Cabral que fossem breves nos
seus apartes, para que eu pudesse encerrar meu pro-
nunciamento.

Ouço com prazer o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Ro-

berto Requião, vou ser bem rápido. É apenas para
cumprimentá-lo e lembrar que a Comissão sob a Pre-
sidência do Senador Bernardo Cabral não teve um in-
cidente jurídico durante seu andamento, com
diligências graves, inclusive no exterior. Tive a oportu-
nidade de acompanhar V. Exª. no Paraguai, autoriza-
do pelo Presidente, ocasião em que fomos quase que
desafiados pelo Banco Central daquele país e onde V.
Exª. comigo, na Comissão Especial dentro do Senado
paraguaio, teve a oportunidade de verificar que um
dos bancos deu sumiço a toda documentação que se-
ria necessária para alguns outros esclarecimentos
sobre a lavagem de dinheiro. Nenhum dos fatos cita-
dos pelo Senador Eduardo Suplicy – estive em dili-
gência com Exª. na cidade de São Paulo – deixou de
ter seu procedimento respaldado pelo Poder Judiciá-
rio, acompanhado pelo Ministério Público e pela Polí-
cia Federal. Os inquéritos foram abertos mesmo
durante o andamento da CPI.Portanto, as conclusões
do relatório já estavam em andamento. V. Exª. produ-

ziu um relatório perfeito, mas só o concluiu depois de
ter ouvido todos os membros da CPI em reunião
quando apresentou o projeto e o discutiu para qualifi-
cá-lo da melhor forma possível. Creio que não há o
que ser feito sobre o que já foi apurado. Todo o exem-
plo da lavagem de dinheiro, apurada pela CPI dos
Precatórios, está servindo para as outras investiga-
ções. Muito obrigado, Senador. Meus parabéns!

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT - SE) – V.
Exª me concede um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) –
Com a palavra o Senador José Eduardo Dutra.

O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Roberto Requião, fui consultado pela impren-
sa, no domingo, para falar sobre a reabertura da CPI
dos Precatórias. Disse que não concordava com a rea-
bertura para investigar como era feita a emissão dos tí-
tulos e averiguar a existência de irregularidades. A
linha de investigação da CPI dos Precatórios foi justa-
mente essa: investigar se existiam precatórios, como
era seu processo de “invenção”, chegar aos responsá-
veis pela emissão e aos compradores. Isso a CPI fez.
Vou até relevar a declaração do Deputado Miro Teixei-
ra que disse: “ Eu começo a me preocupar quando vejo
Senadores de Oposição dizerem que não concordam”.
Acredito que é possível um acordo entre o Senador
Sebastião Rocha, V.Exª.e nós.Não faz sentido instalar
uma CPI para retomar os trabalhos da CPI dos Preca-
tórios. Agora, existem fatos que chegaram ao Senado
depois da conclusão da CPI e que mereciam ser inves-
tigados. Por exemplo, quando votaram uma emenda
sobre a Resolução nº 78, foi aprovada uma emenda de
minha autoria, que tratava da mesma forma os títulos
de São Paulo, os de Pernambuco e os de Alagoas, no
dia seguinte, o então Presidente Andrea Calabi irrom-
peu no plenário do Senado dizendo que haviam que-
brado o Banco do Brasil, que o banco possuía um ativo
de sete bilhões e seis deles eram de títulos de São Pa-
ulo. Qualquer consultor econômico iria dizer que um
banco não podia manter na sua carteira um volume de
títulos tão grande de um mesmo emissor. Esta é uma
pergunta que deveria ser lembrada e que talvez fosse
objeto de investigação por uma CPI: quem quebrou o
Banco do Brasil? Quem definiu que o Banco do Brasil
teria que ficar com seis bilhões? Até porque esta chan-
tagem, da mesma forma que foi levantada contra o Se-
nado com a votação daquela emenda, vai ser
levantada quando da discussão da rolagem dos títulos
de São Paulo, que, não sendo feita, vai quebrar o ban-
co, porque são seis bilhões e está tudo nas mãos dele.
O fato é que esse tipo de tratamento faz com que,
como disse naquela ocasião durante a votação da
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emenda, aquele que foi o responsável por desenvolver
a tecnologia da mutreta e a exportou para todos os
Estados acabou tendo um tratamento diferenciado.
Essa questão, sem dúvida alguma, deveria ser investi-
gada por uma CPI: quem mandou o Banco do Brasil
comprar seis bilhões de títulos da Prefeitura de São
Paulo?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Excelência, acredito que podemos colocar-nos à
disposição dos Deputados que querem investigar
esse assunto para oferecer uma delimitação mais
clara do que deve ser investigado nesse dia posterior
à CPI. Por que as coisas não vêm ocorrendo como a
CPI determinou que deveriam ocorrer? Por que o
Serra emprega o Biasoto? Por que o Fernando
Henrique manda pagar os títulos de Pernambuco?
Por que o Banco Central negocia com o Pitta e por
que a Globo joga tudo isso no ar e esquece o
Bradesco?

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB-RJ) – V.
Exª me concede um aparte?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) –
Concedo um aparte a V. Exª.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Senador Requião, serei brevíssimo, até porque não
tenho nada a acrescentar ao que V. Exª. disse, mas eu
não poderia deixar de apartear V. Exª. para
cumprimentá-lo. V. Exª. acabou de fazer um
pronunciamento memorável neste Senado, um
pronunciamento antológico. Há de ficar naqueles
Anais dos grandes momentos do Parlamento o
discurso de V. Exª. hoje pela densidade de verdades
que ele traz, pela dignidade e pela coragem com que
V. Exª. apresentou ao Senado e à opinião nacional
essas verdades. De forma que não poderia ficar com
essa dívida e deixar de cumprimentar V. Exª.,
dando-lhe meu abraço de parabéns.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR) –
Obrigado, Senador. Bendita seja a TV Senado, que
nos possibilita quebrar a barreira de comunicação
que a imprensa oferece quando mexemos com os
grandes conglomerados.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB-RJ) –
Bendita seja a TV Senado.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Ouço o aparte do Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Precatórios, Senador
Bernardo Cabral.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Roberto Requião, fiquei exatamente para o final,
porque talvez nenhum outro Senador pudesse trazer
a achega que trago ao seu discurso. O seu
pronunciamento tem um fio condutor filosófico que se
resume em dois pontos: primeiro, quem fez o

relatório? Tentaram, evidentemente, desmoralizar a
peça que saiu das suas mãos. Digo “das suas mãos”
porque, em nenhum instante ao longo de toda a
nossa trabalheira na Comissão Parlamentar de
Inquérito, o Presidente Senador Antonio Carlos
Magalhães fez a mínima interferência, pedindo à
Presidência ou a V. Exª que fizéssemos essa ou
aquela concessão. E nenhuma outra pessoa neste
País ousou fazer qualquer interferência na dupla.
Esse é o primeiro ponto. Portanto, o relatório de V.
Exª foi exclusivamente seu. Nem eu próprio dei a
mínima idéia ou fiz a menor sugestão a V. Exª, e ele
foi aprovado por unanimidade na Comissão
Parlamentar de Inquérito. O segundo ponto é que V.
Exª teve a sua casa invadida, durante o almoço ou o
jantar, pelas mais disparatas personalidades,
procurando conseguir que V. Exª suavizasse aquilo
que não suavizou em nenhum instante. Se não fosse
a TV Senado, que transmitiu todas as reuniões da
Comissão Parlamentar de Inquérito, quando,
inclusive, teve índices de audiência superior aos das
novelas, não estaríamos contando a história da mais
perfeita Comissão Parlamentar de Inquérito. No fim,
Senador Roberto Requião, os homens não valem
pelo poder que eventualmente conseguem atingir ou
pelo dinheiro que conseguem amealhar ao longo da
vida, mas por aquilo que realizam em favor da
coletividade. E isso a CPI fez. V. Exª merece, como
Relator, o aplauso de quem foi Presidente daquela
Comissão.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral.

Sr. Presidente, apresentei um projeto para
colocar a TV Senado no sistema pago sem cabo. Por
um descuido da legislação anterior, as TVs de sinal
aberto pagas ficaram excluídas da legislação que
torna obrigatória a transmissão da TV Câmara e da
TV Senado. Esse projeto está na Comissão de
Educação e parece estar, nesse momento, sem
relator. O relator anterior abriu mão da tarefa de
relatá-lo.

Apelo aos Senadores para que o projeto tramite
da forma mais rápida possível, a fim de que o sinal
que leva as discussões claras do Senado da
República ao Brasil seja ampliado.

Sr. Presidente, obrigado pelo tempo que me foi
concedido em excesso.

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
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